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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Kuruluşun unvanı : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) 

Merkezi :  Ankara 

İlişkili kurum :  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 

Esas sermayesi :  182.000.000 TL 

Ödenmiş sermayesi :  182.000.000 TL 

Ödenmemiş sermayesi :  - 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Kuruldaki Unvanı Adı ve Soyadı Görevi 
Görevli bulunduğu süre 

Başlama ve ayrılma tarihi 

1 - Başkan Şenol GÖKA Genel Müdür 22.10.2014-11.05.2017 

 İbrahim EREN Genel Müdür 10.07.2017-Devam ediyor 

2 –Başkan Yrd. Üye 

 (Genel Müdür Yard.) 
Erkan DURDU Genel Müdür Yrd. 19.12.2014-Devam ediyor 

3 - Üye  (Hukuk) Recep ŞAHİN TBMM 1.Huk.Müş. 17.09.2009-25.06.2018 

 
Av. Mustafa AKIŞ Cumhurbaşkanı 

Baş Danışmanı 
26.06.2018-Devam ediyor 

4 – Üye  (İşletme- 

      İktisat-Maliye)    
Dr. Cengiz CEYLAN Öğretim Üyesi 29.05.2015-Devam ediyor 

5 – Üye  (Elektronik Hikmet İNCE RTÜK Başkan Yrd. 16.01.2013-22.03.2017 

      veya kitle iletişim) Doç.Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Başbakanlık Baş Müş. 23.03.2017-Devam ediyor 

6 - Üye (Kültür-sanat) Feridun KEŞİR TBMM Daire Bşk. 16.01.2013-22.03.2017 

 
Davut KAYACI Gazeteci 23.03.2017-Devam ediyor 

7 –Üye  Dr. Zeki ÇİFTÇİ Genel Müdür Yrd. 11.10.2013-22.03.2017 

(Genel Müdür Yard.) Fethi Fahri KAYA Genel Müdür Yrd. 23.03.2017-26.04.2018 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT), 24.12.1963 tarih ve 359 sayılı Kanunla, 

tüzel kişiliğe sahip özerk bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak 01.05.1964 tarihinde 

kurulmuştur.  
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09.11.1982 tarih ve 17863 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

konulan 1982 Anayasası’nın 133’üncü maddesinde kamu yayıncılığına ilişkin düzenlemeye 

yer verilmiş; 14.11.1983 tarih ve 18221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2954 sayılı 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’yla da radyo ve televizyon yayınları ile Radyo ve 

Televizyon Yüksek Kurulu (RTÜK)’nun ve TRT’nin kuruluş, görev, yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, 359 sayılı Kanun yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

Anayasada yapılan radyo ve televizyon yayın işletmeciliği konusundaki değişiklikler 

doğrultusunda 1994 yılında çıkarılan 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun’la, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun TRT ile 

ilgili olanlar dışındaki düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.  

Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve 

haber alma özgürlüğünün sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının idarî, malî ve teknik 

yapıları ve yükümlülükleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun kuruluşu, teşkilâtı, görev, 

yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirleyen 6112 sayılı “Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun” 03.03.2011 tarih ve 27863 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 3984 sayılı Kanun yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

TRT Kurumu’nun gelir kaynakları, 04.12.1984 tarih ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-

Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile düzenlenmiş, reklam gelirleri dışında elektrik 

enerjisi hâsılatından ayrılacak paylar ile radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan 

alınacak ücretler gelir kalemleri arasında sayılmıştır. Aynı Kanun ile Bakanlar Kurulu, 

“oranları topluca veya ayrı ayrı iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranı sıfıra kadar 

indirmeye” yetkili kılınmıştır. 

2017 yılında 2954, 6112 ve 3093 sayılı kanunlarda bazı değişiklikler yapılmış ve 

muhtelif tarihli resmi gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

2954 sayılı Kanun’un; 

-8’inci maddesinde; Kurumun, tarafsız bir kamu tüzel kişiliğine sahip Kurum olarak 

kurulduğu, kısa adının TRT olduğu, merkezinin Ankara’da olduğu, bu kanundaki özel 

hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan konularda Kurum hakkında kamu iktisadi 

kuruluşlarına uygulanan genel hükümlerin uygulanacağı hususu, 
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-9’uncu maddesinde Kurumun görevleri, 

-10’uncu maddesinde Kurumun organları, 

-11’inci maddesinde Yönetim Kurulunun teşkili, 

-12’nci maddesinde Yönetim Kurulunun görevleri, 

-15’inci maddesinde danışma Kurulları, 

-16’ncı maddesinde Kurumun teşkilatı 

düzenlenmiştir. 

09.07.2018 tarih ve 30743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 

sayılı KHK’nın 95’inci maddesi ile; 2954 sayılı Kanun’nun söz konusu maddeleri yürürlükten 

kaldırılırken, 2954 sayılı Kanunda “Hükümet”e, “Bakanlar Kurulu”na yapılan atıflar 

“Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun her türlü 

alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale 

işlemlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

hükümlerine tabi olmadığı, bu iş ve işlemlerin yönetmelik ile düzenleneceği hüküm altına 

alınmış, çalışan personele ilişkin düzenlemelerin yanı sıra, personelin emekliliğini teşvik 

etmeye yönelik düzenleme ve istihdam fazlası olarak belirlenecek personelle ilgili olarak 

yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

1.3 Teşkilat 

Kurumun organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük olarak belirlenmiştir. 

Kurumun en yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulu; Genel Müdür, 

Bakanlar Kurulu tarafından genel müdür yardımcıları arasından atanan iki üye ile elektronik 

veya kitle iletişimi alanlarında bir; hukuk alanından bir; işletme, iktisat veya maliye 

alanlarından bir ve sanat veya kültür alanlarından bir kişi olmak üzere, bu alanlarda temayüz 

etmiş kişiler arasından seçilen ve atanan dört üyeden oluşmuştur. Dışarıdan seçilen yönetim 

kurulu üyeleri; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından her bir alandan teklif edilen iki 

kat aday arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanmıştır. 

TRT Yönetim Kurulu, 2017 yılında gerçekleştirdiği 27 toplantıda toplam 508 adet 

karar almıştır.  

Kurumun yürütme organı Genel Müdürlük olup, Kurum Genel Müdür tarafından 

temsil olunmakta ve yönetilmektedir.  
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Genel Müdür, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından teklif edilen üç aday 

arasından Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmıştır. 2954 sayılı Kanunun mülga 13’üncü 

maddesinde; Genel Müdürün görev süresinin dört yıl olduğu, süre sonunda yeniden 

atanabileceği, Kanunda sayılan hallerde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun teklifi ve 

Bakanlar Kurulu Kararı ile görevden alınabileceği düzenlenmiştir. 

Genel Müdürlük teşkilatı; Genel Müdür, dört Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk 

Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 

Genel Sekreterlik, Özel Kalem Müdürlüğü ile Televizyon, Radyo, Haber ve Spor Yayınları, 

Dış Yayınlar, Dış İlişkiler, Müzik, Arşiv, Strateji Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, Stüdyolar ve 

Program İletim Sistemleri, Verici İşletmeleri, Muhasebe ve Finansman, Satınalma, İnsan 

Kaynakları, Eğitim, Reklam-Tasarım-Tanıtım, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları ile ilgili 

başkanlıklara bağlı Kanal Koordinatörlüklerinden oluşmuştur.  

TRT’nin taşra teşkilatı ise Genel Müdürlüğe bağlı müdürlükler ve haber bürolarından 

oluşmaktadır. Kurumun İstanbul, İzmir, Antalya, Çukurova (Mersin), Diyarbakır, Erzurum ve 

Trabzon olmak üzere 7 adet il müdürlüğü bulunmaktadır. 

Kurum yurt dışında büro açabilmekte ve bu bürolarda personel çalıştırabilmektedir. 

Bu madde kapsamında TRT’nin; Berlin, Aşkabat, Washington, Brüksel, Bakü, Taşkent, 

Kahire, Saraybosna, Köln, Erbil, Londra, Kuala Lumpur, Astana ve Moskova büroları ile 

Almatı New York/Birleşmiş Milletler Genel Merkez Binası ve Washington Bürosuna bağlı 

New York ofisleri faaliyette bulunmaktadır. Haber Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kıbrıs’ta da 

haber bürosu bulunmaktadır.  

TRT’nin merkez ve taşra birimlerindeki inceleme, teftiş, kontrol ve soruşturma işleri 

TRT Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre TRT Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir. 

Ünitenin görevleri özetle; merkez ve taşra üniteleri tarafından gerçekleştirilen 

işlemleri teftiş etmek, sorumluluk gerektiren olay, işlem ve davranışlarla ilgili olarak 

soruşturma yapmak, teftiş, soruşturma ve inceleme sırasında tespit edilen usulsüzlük, yanlışlık 

veya noksanlıkların düzeltilmesi ve faaliyetlerin daha etkin yürütülmesine yönelik önerilerde 

bulunmaktır. 

Teftiş Kurulunda 18 başmüfettiş, 14 müfettiş olmak üzere 32 teftiş personeli görev 

yapmaktadır. 
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2017 yılında 21 birimin teftişi yapılmış, bunlardan 15’inin raporu tamamlanmıştır. 

Ayrıca aynı dönemde 147 inceleme-soruşturma işi yürütülmüş, bunlardan 98’i 

sonuçlandırılmış olup, 49’u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

TRT Teftiş Kurulunda ünite bazlı teftişin yanı sıra, risk odaklı ve konu bazlı inceleme 

ve teftiş çalışmalarının da sürdürüldüğü gözlenmiştir. Çalışmalar çerçevesinde TRT Teftiş 

Kurulu Yönetmeliğinde bu yönde değişiklikler yapılmış, Yönetmeliğe; “risk odaklı denetim 

plan ve programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak… Genel Müdür tarafından 

gerekli görülen hâllerde performans göstergelerini belirlemede Kurumun ilgili birimlerine 

yardımcı olmak ve bu kapsamda denetim yapmak, risk analizlerine dayanarak Kurumun risk 

yönetimi ve iç kontrol yapılarını değerlendirmek, Kurumun yönetim sistemlerinin gözden 

geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 

çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak” şeklinde hükümler eklenmiştir. Söz 

konusu değişiklikler 11.05.2018 tarih ve 30418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe konulmuştur. Diğer yandan bu kapsamda bir pilot çalışma yapılarak rapora 

bağlandığı görülmüştür. Bu tür çalışmalar Kurum faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde 

yürütülmesine önemli katkılar sağlayacak nitelikte bulunmaktadır. 

Kurumun hukuk işleri doğrudan Genel Müdüre bağlı Hukuk Müşavirliği tarafından 

yürütülmektedir. Müşavirlikte 1. Hukuk Müşaviri, 3 Hukuk Müşaviri ve 18 avukat görev 

yapmaktadır. Ayrıca yurt içinde ve dışında, Kurum avukatının bulunmadığı ve/veya ihtiyaç 

duyulan hallerde Genel Müdür onayı ile Kurum dışından avukatlık ve danışmanlık hizmeti 

alınmaktadır. 

2017 yılında, önceki yıldan devreden 2.790 dava ile birlikte,  81’i Kurumca açılan, 

633’ü Kuruma karşı açılan ve 45’i de suç duyurusu olmak üzere toplam 3.549 dava ve icra 

takibi yapılmıştır.  Bunlardan 64’ü aleyhte, 151’i lehte, 21’i kısmen lehte, kısmen aleyhte, 25 

suç duyurusundan da 5’i lehte, 20’si takipsizlikle olmak üzere dönem içinde sonuçlanmıştır. 

1.4 Toplu Bilgiler 

Kurumun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler tablo 2’de gösterilmiştir. 
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        Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

 

Kurumun 2017 yılında kullandığı kaynaklar %32,8 oranında 767.683 bin TL artarak 

3.108.719 bin TL’ye ulaşmış olup, kullanılan kaynakların %87,7’si öz, %12,3’ü yabancı 

kaynaklardan oluşmuştur. 

Öz kaynakların artışında 565.310 bin TL olarak gerçekleşen dönem kârı etkili olurken, 

yabancı kaynaklardaki artışta kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde takip edilen 140.892 bin 

TL tutarındaki cihazlar üzerinden alınan bandrol ücretlerinin yıl sonu itibarıyla gelir 

tahakkuku etkili olmuştur. 

Kurumun 2017 yılı net satış hasılatı, önceki yıla göre %19,7 oranında artmış, ilk bütçe 

hedefine göre %8,9, revize bütçe hedefine göre %11,5 oranında fazla gerçekleşmiştir. 

Toplu bilgiler Ölçü 2015 2016 2017
Son iki yıl  

farkı

Artış veya 

azalış %

Sermaye Bin TL 182.000 182.000 182.000 - - 

Ödenmiş sermaye '' 182.000 182.000 182.000 - - 

Öz kaynaklar '' 1.909.682 2.161.904 2.727.215 565.311 26,1 

Yabancı kaynaklar '' 168.728 179.132 381.504 202.372 113,0 

Toplam Aktifler '' 2.078.410 2.341.036 3.108.719 767.683 32,8 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeler '' 75.418 30.334 61.759 31.425 103,6 

Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) % 47,0 36,0 34,6 (1,4) (3,9)

Tüm alım tutarı Bin TL 1.053.822 957.450 1.061.311 103.861 10,8 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) '' 1.286.337 1.175.688 1.291.937 116.249 9,9 

Net satış tutarı '' 1.677.045 2.033.141 2.434.623 401.482 19,7 

Bandrol gelirleri '' 679.101 962.145 1.472.969 510.824 53,1 

Elektrik enerjisi hasılat payı '' 842.807 793.428 690.177 (103.251) (13,0)

Stoklar '' 64.080 63.527 65.541 2.014 3,2 

Sözleşmeli Kişi 7.473 7.068 7.133 65 0,9 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 592.037 671.851 718.885 47.034 7,0 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % - 9,1 16,0 6,9 75,8 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % - 11,7 20,7 9,0 76,9 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL -201.429 196.532 435.208 238.676 121,4 

Dönem kârı veya zararı '' -146.973 252.222 565.310 313.088 124,1 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal

yükümlülükler
'' - - - - -

Dönem net kârı veya zararı '' -146.973 252.222 565.310 313.088 124,1 
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2017 yılında; 2.434.623 bin TL tutarında net satış hasılatı elde edilmiş, 1.292.546 bin 

TL tutarındaki satış maliyeti ve 706.869 bin TL tutarındaki faaliyet giderlerinden sonra 

435.208 bin TL işletme faaliyet kârı elde edilmiştir. 

2.434.623 bin TL tutarındaki net satış hasılatı içinde yer alan ve işletme 

faaliyetlerinden kaynaklanmayıp kamusal katkı mahiyetinde gelir kaydedilen 2.163.146 bin 

TL tutarındaki bandrol ve elektrik enerjisi hasılat payı gelirleri hariç tutulduğunda, 1.292.546 

bin TL tutarındaki satışların maliyeti karşılığında elde edilen net satış hasılatının 271.477 bin 

TL olduğu, 706.869 bin TL tutarındaki faaliyet giderleri de dikkate alındığında işletme 

faaliyetleri sonucunda gider fazlasının oluştuğu ve Kurumun sürekli bir kaynağa ihtiyaç 

duyduğu görülmektedir. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

Kurumun cari yıl faaliyetlerine ilişkin bilgilere fonksiyonel programlar itibarıyla 

aşağıda yer verilmiştir. 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

Kurumun 2017 yılı Bütçe ve Finansman Programı 2954 sayılı “Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kanunu’nun 36’ncı maddesi hükmü gereğince TRT Yönetim Kurulu’nun 

14.12.2016 tarih ve 2016/28 sayılı toplantısında kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.  

2017 yılı gelir bütçesinde; 875 milyon TL’si elektrik enerjisi hasılat payı, 1.075 

milyon TL’si bandrol gelirleri, 200 milyon TL’si ilan ve reklam gelirleri olmak üzere diğer 

gelir kalemleri ile birlikte toplam 2.375 milyon TL gelir elde edileceği, karşılığında 797 

milyon TL’si personel giderleri, 1.300 milyon TL’si de dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 

olmak üzere diğer gider kalemleri ile birlikte toplam 2.323 milyon TL gider yapılacağı ve 

2017 yılının 52 milyon TL gelir fazlası ile kapanacağı tahmin edilmiştir. 

2017 yılı bütçesinde yıl içerisindeki gelişmeler neticesinde değişiklik yapma ihtiyacı 

doğmuş, hazırlanan revize bütçe vize edilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiş 

ve vize edilen bütçe TRT Yönetim Kurulunda kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 

Kurumun 2017 yılına ilişkin bütçe hedefleri, revize tutarları ve bir önceki yıl ile 

birlikte gerçekleşmeleri tablo 3’te gösterilmiştir.  
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Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü 

2016 2017 

Gerçek-

leşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma  

(İlk 

Durum) 

(%) 

Bütçe 

Gerçek-

leşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma  

(İlk 

Durum) 

(%) 

İlk 

Durum  

Son 

Durum 

A-Personel sayısı Kişi 7.068 (30,7) 9.615 9.615 7.133 (25,8) 

B-Personel giderleri Bin TL 638.134 3,1 777.223 797.945 691.112 (11,1) 

C-Tüm alım tutarı 
 

" 
957.450 (23,5) 1.306.421 1.232.749 1.061.311 (18,8) 

D-Başlıca alımlar 
 

      

1-İlk madde ve malzeme  " 12.711 (34,7) 19.900 25.763 13.938 (30) 

2-Hizmet alımları  " 956.141 (23,3) 1.195.315 1.206.986 1.047.373 (12,4) 

E-Tüm üretim maliyeti " 1.175.688 (30,5) 1.618.273 1.537.554 1.291.937 (20,2) 

F-Net satış tutarı " 2.033.141 (2,1) 2.234.700 2.184.000 2.434.623 (8,9) 

G-Başlıca gelirler: 

 

      

    1) Bandrol gelirleri " 962.145 7,4 1.075.000 1.200.000 1.472.969 (37,0) 

    2) Elektrik enerjisi hâsılat 

payı " 
793.428 (16,5) 875.000 675.000 690.177 (21,1) 

    3) İlan ve reklam gelirleri " 212.206 51,5 200.000 241.000 233.979 17,0 

H-Yatırımlar (Nakdi harcama) " 30.335 (64,6) 90.100 178.600 61.759 (31,5) 

I-Dönem kârı veya zararı " 252.222 336,4 52.323 52.323 565.310 980,4 

Kurumun 2017 yılı İşletme Bütçesi ile gerçekleşmeler mukayese edildiğinde, bazı 

bütçe kalemlerinde özellikle dönem kârlılık hedefinde normalin üstünde sapmalar meydana 

gelmiştir. 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

2954 sayılı Radyo Televizyon Kanunu’nun 49’uncu maddesinde; Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kurumunun hizmetlerinin; memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personel 

eliyle gördürüleceği, 50/g maddesinde Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel 

çalıştırılabileceği, 50/ı maddesinde Kurumun radyo-televizyon yayın, yapım, teknik ve bilişim 

hizmetlerini yürütmek üzere yerli veya yabancı uyruklu sözleşmeli personel istihdam 

edilebileceği hususlarına yer verilmiştir.   
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2954 sayılı Kanun’un 50/g ve 50/ı maddelerinde 06.01.2017 tarih ve 

29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 680 sayılı KHK ile 

değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 08.03.2018 tarih ve 30354 (Mükerrer) 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7072 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 

Edilmesine Dair Kanun” ile yasalaşmıştır. Buna göre Kurumda kadro karşılığı çalıştırılacak 

sözleşmeli personelin unvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara 

uygulanacak ek göstergeler, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele 

sağlanacak her türlü mali ve sosyal hakların, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulunca belirlenmesi hükme bağlanmıştır. Kurum personeline sağlanacak mali ve sosyal 

ödemeler ile ücretlerinin toplamının, 04.07.2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 

bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları 

kapsamında tespit edilen ortalama ücret toplamının üst sınırını geçmemesi öngörülmüştür. 

2954 sayılı Kanunun sözleşmeli personele ilişkin hususları düzenleyen 50/ı 

maddesinde ise; sözleşme ücretinin Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile tespit 

edileceği, Kurumun yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarında fiilen çalışanlar hariç, 

sözleşmeli personelin ücretlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 

maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlere uygulanan sözleşme ücreti tavanının dört 

katını geçemeyeceği ve bu ücret dışında herhangi bir ödemenin yapılamayacağı, bu şekilde 

istihdam edilecek personel sayısının 300’ü geçemeyeceği, ancak, Kurumun yabancı dilde 

yayın yapan televizyon kanallarında fiilen çalıştırılmak üzere bu sayıya ilaveten 450’yi 

geçmemek üzere sözleşmeli personel istihdam edilebileceği, bu bentte belirtilen sözleşmeli 

personel sayılarının Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabileceği, yabancı uyruklular dışında 

kalan sözleşmeli personelin yönetici kadrolarında görevlendirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

2017 yılında yürürlükte olan söz konusu hükümler çerçevesinde Kurumda, kadro 

karşılığı sözleşmeli personel ve sözleşmeli personel olmak üzere iki türlü istihdam 

yapılmıştır. 

2018 yılında, 703 sayılı KHK ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

personel istihdamına ilişkin söz konusu maddelerde değişiklikler yapılmış, Kurum 
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hizmetlerinin memurlar ve özel hukuk hükümlerine tabi personel eliyle gördürülmesi 

öngörülmüştür. 

Kurumun 2017 yılı personel durumu ve aynı dönemde personele yapılan harcamalar 

tablo 4’te gösterilmiştir.  

      Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları (*) 

2016  2017 2016  2017 

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama         

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

I-Yönetim kurulu üyeleri ve 

denetçiler (kuruluş dışı)  
422 

 
484 

II-Sözleşmeliler: 
      

  -Kadro karşılığı sözleşmeliler 6.867 9.615 6.900 
   

  -Diğer sözleşmeliler 201 300 233 
   

Toplam II 7.068 9.915 7.133 671.851 720.626 718.885 

Genel toplam 7.068 9.915 7.133 671.851 720.626 718.885 

Yüklenici işçiler 2.016 
 

1.889 50.676 72.739 49.035 

Diğer giderler 
 

22.164 26.006 24.450 

  (*) İşletme bütçesinde istihdam şekillerine göre gider tasnifi yapılmadığından personel ile ilgili ödenek ve 

      harcama tutarlarına toplam olarak yer verilmiştir. 

 

2017 yılında Kurumun kadro karşılığı sözleşmeli personel kadrolarına açıktan atama 

yoluyla 264, naklen tayin yoluyla 71 ve göreve iade yoluyla 5 olmak üzere toplam 340 kişilik 

giriş yapılmış; aynı dönemde 162’si emeklilik, 145’i başka kuruluşa nakil, işten çıkarma, 

istifa, ölüm ve diğer nedenlerle olmak üzere toplam 307 kişinin çıkışı yapılmış, böylece kadro 

karşılığı sözleşmeli personel sayısı önceki döneme göre 33 kişi artmıştır. 

Kadro karşılığı sözleşmeli personel kadrolarına açıktan atama yoluyla yapılan girişler; 

Kurumun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere muhtelif kadrolar için 

14.02.2016 tarihinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

(ÖDSGM) tarafından gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarına göre Kurum tarafından yapılan 

ve 03.02.2017 tarihinde sona eren mülakat sınavı ile gerçekleştirilmiştir.  

2017 yılında sözleşmeli pozisyonlara açıktan atama yoluyla 42 kişinin girişi yapılmış, 

10 kişi de istifa yoluyla ayrılmıştır. Böylece sözleşmeli personel sayısı 32 kişi artmıştır. 
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Sözleşmeli pozisyonlara yapılan 42 kişilik açıktan atama sözlü/mülakat sınavıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Diğer yandan, 2017 yılında programlarda süreli ve akitli olarak çalıştırılanlar hariç, 

hizmet alımı yoluyla 1.889 yüklenici işçisi çalıştırılmıştır. 

2017 yılı personel harcamaları geçen yıldan %7 fazlasıyla 718.885 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Bu tutar personele ilişkin olarak çeşitli hesaplarda bulunan taşıma giderleri, 

emekli ikramiyeleri gibi muhtelif personel harcamalarını da kapsadığından, Bütçeye İlişkin 

Başlıca Bilgiler ve Giderler tablolarında yer alan personel giderleri toplamından farklılık 

göstermektedir. Tabloda yer alan diğer giderler tutarı 24.450 bin TL ise personel yolluklarını 

ifade etmektedir. 

2017 yılında yüklenici işçiler için yapılan harcama tutarı 49.035 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu 

Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 

2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin, Basın Yayın ve İletişim Hizmet 

Koluna İlişkin Bölümü’nün 10’uncu maddesinde; “(1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personele aylık ilave 

100 TL ücret ödenir.”  hükmü yer almaktadır. Aynı düzenlemeye 25.08.2017 tarihli ve 30165 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu 

Sözleşmede de yer verilmiş, aylık ödeme tutarı %25 artışla 125-TL’ye yükseltilmiştir. 

Söz konusu uygulama ile ilgili olarak toplam personelin yaklaşık %80’inin bu 

uygulamadan yararlandırılması, ancak fiilen yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan 

personelin tespiti konusunda üniteler arasında farklı değerlendirme ve uygulamanın ortaya 

çıkması nedeniyle önceki yıla ait Sayıştay Raporunda;   

“Yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personele aylık ilave ücretin ödenmesi 

konusunda fiilen bu görevi yapanların birim ve unvan bazında gerçekçi kriterler esas alınarak 

belirlenmesi, yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin tespiti ile bu tespitte 

meydana gelen değişikliklerin zamanında bildirilmesinden birim amirlerinin yetkili ve 

sorumlu tutulmuş olması sonucu, ilgili birim amirlerince tespit edilen ilave 100 TL ücret 

ödenen tüm personelin fiilen yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapıp yapmadığının TRT 

Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi hususuna” yer verilmiştir. 
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Konunun TRT Teftiş Kurulu tarafından incelemeye alındığı ve çalışmaların devam 

ettiği belirlenmiştir. 

1.5.3 Tedarik 

Kurumun tedarik faaliyetleri,  mal ve hizmet alımları ile yayın, yapım, haber, program 

alımlarından oluşmakta; yurt dışından satın alınan malların gümrüklenmesi, sigortalanması, 

taşınması, kullanım yerlerine ulaştırılmasına ilişkin işlemler de bu kapsamda yürütülmektedir. 

TRT’nin 2017 yılı mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olarak 

yürütülmüştür. 4734 sayılı Kanun’un 3/g maddesinde, Kurumun üretim ve ana faaliyet konusu 

ile ilgili mal ve hizmet alımlarından, yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli bu maddede 

belirtilen limiti aşmayanların, Kanundan istisna tutulması hüküm altına alınmıştır. 

2016/1 sayılı Kamu İhale Tebliği uyarınca yaklaşık maliyeti 01.02.2016 ile 31.01.2017 

tarihleri arasında 8.168.201 TL ve 2017/1 sayılı Kamu İhale Tebliği uyarınca da yaklaşık 

maliyeti 01.02.2017 ile 31.01.2017 tarihleri arasında 8.980.120 TL olan mal ve hizmet 

alımlarının söz konusu 3/g maddesi kapsamında olduğu belirtilmiştir. 

Kamu İhale Kurulunca bu kapsamda uygun görülen ana faaliyet konusu ile ilgili mal 

ve hizmet alımları “Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu’nun 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmüştür.  

Diğer taraftan; 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 

sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun”un 7’nci maddesi ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 3’üncü 

maddesinin (n) bendine “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün her türlü 

program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden 

yapacağı mal ve hizmet alımları” ibaresi eklenmiştir. Böylece Kurumun program, haber, 

yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden yapacağı mal ve 

hizmet alımları Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarılmıştır. Kurumun bu kapsamda 

yapacağı alımları düzenlemek üzere hazırlanan “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (n) Bendi Kapsamında Anadolu Ajansı 
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Türk Anonim Şirketinden Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” 18.06.2015 tarih ve 29390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kurumun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu ile 3 (g) İstisna Yönetmeliği Hükümlerine göre yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık 

hizmet alımları ile ilgili yetki limitleri, alım programı, muayene ve kabul işlemlerinde Türkiye 

Radyo-Televizyon Kurumu Satın alma Usul ve Esasları uygulanmıştır. 

Yönetim Kurulunca her kademedeki yöneticilerin, harcamalarda kullanacakları yetki 

limitleri belirlenmiş olup, 2017 yılında bu limitler; Yönetim Kurulu için 500.001 TL ve üzeri, 

Genel Müdür için 500.000 TL’ye kadar, Genel Müdür Yardımcıları için 300.000 TL’ye kadar, 

Daire Başkanları ve Koordinatörler için ise 100.000 TL’ye kadar uygulanmıştır. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

Kurumun 2017 yılı mal alımları program ve önceki yıl değerleriyle birlikte tablo 5’te 

gösterilmiştir.  

        Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Ödeneğe 

Göre 

Miktar Tutar Miktar Ödenek  Miktar Tutar sapma 

 
Bin TL 

 
Bin TL 

 
Bin TL (%) 

1-İşletme malzemesi, 

yedekler ve diğer malzeme 
              

   -Yurt içi   12.618   25.763    13.858 (45,9)  

   -Yurt dışı               

2-Ticari mallar:               

   -Yurt içi   93       80   

   -Yurt dışı               

Yurt içi alımlar toplamı   12.711   25.763    13.938 (45,9)  

Yurt dışı alımlar toplamı          

Genel toplam   12.711   25.763    13.938 (45,9)  

Verilen sipariş avansları   1.309        2.701    
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Kurumun işletme faaliyetlerinde kullandığı mal alımları; teknik yedek malzeme, 

kırtasiye-büro malzemesi ve diğer muhtelif işletme malzemelerinden oluşmaktadır. 2017 yılı 

alım tutarı önceki yıldan %9,7 fazlasıyla 13.938 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Kurumun 2017 yılı hizmet alımlarının ayrıntısı, program ödeneği ve önceki yıl 

değerleriyle karşılaştırmalı olarak tablo 6’da gösterilmiştir.  

          Tablo 6: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

 

 

2016 Yılı 

Gerçekleşen 

 

2017 Yılı 

Program 

ödeneği 
Gerçekleşen 

Ödeneğe 

göre 

sapma  

Bin TL Bin TL Bin TL (%) 

1-Vasıflı, vasıfsız personel 50.676 72.739 49.035 (32,6) 

2-Temizlik 18.042 16.130 21.100 30,8 

3-Personel taşıma 15.108 14.514 16.277 12,1 

4-Koruma güvenlik 26.565 25.813 28.568 10,7 

5-Tamir, bakım, onarım 11.592 14.122 15.154 7,3 

6-Danışmanlık 4.350 4.273 4.800 12,3 

7-Araç kiralama 4.542 4.600 5.871 27,6 

8-Malzeme, eşya taşıma 2.611 1.648 2.378 44,3 

9- Haber, program alımları 798.429 1.030.870 882.135 (13,0) 

10-Diğer hizmet alımları 24.226 22.277 22.055 (4,9) 

Toplam 956.141 1.206.986 1.047.373 (13,2) 

 

Kurumun hizmet alımları toplamı önceki döneme göre %9,5 oranında artışla 

1.047.373 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Hizmet alımları toplamında program ödeneğine göre 

%13,2 oranında noksan gerçekleşme söz konusudur. 

Alımların %84,2’sini yurt içi ve yurt dışından temin edilen haber, program ve yapım 

giderleri oluşturmakta olup ayrıntısı tablo 7’de gösterilmiştir. 
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          Tablo 7: Haber, Program Alımları Tablosu 

Haber, program alımları 

 
2017 Ödeneğe 

göre 

sapma 
2016 yılı 

Gerçekleşen 

Program  

Ödeneği 
Gerçekleşen 

Bin TL Bin TL Bin TL % 

Kurum dışı yaptırılan programlar 361.231 506.462 383.510 (24,3) 

Kurum dışı temin edilen haberler 386.521 450.165 445.075 (1,1) 

Hizmetinden yararlanılan Kurum dışı 

şahıslara ödemeler 
50.677 74.243 53.550 (25,9) 

Toplam 798.429 1.030.870 882.135 (13,0) 

2017 yılında Kurum dışına yaptırılan programlar önceki döneme göre %6,2 oranında 

artışla 383.510 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Ulusal ve uluslararası haber ajansları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle yapılan anlaşma 

ve imzalanan sözleşmeler dahilinde Kurum dışından temin edilen haberler için önceki 

dönemden %15,2 fazlasıyla 445.075 bin TL ödeme yapılmıştır. 

Muhtelif yayın ve programlar için danışmanlık, seslendirme, sunuculuk, muhabirlik, 

program hazırlama gibi işler için hizmetinden yararlanılan Kurum dışı şahıslara yapılan 

ödemeler tutarı önceki yıla göre %5,7 oranında artışla 53.550 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kurum dışından temin edilen film, dizi film ve benzeri yapımlarla ilgili olarak yapımcı 

firmalar tarafından Kuruma teklifte bulunulmakta, bu teklifler ilgisine göre Kurumun kanal 

koordinatörlükleri, öneri değerlendirme komisyonları ve kabul komisyonları gibi birimlerce 

değerlendirildikten sonra Kurum Yönetim Kurulunda karara bağlanmaktadır. 2017 yılında bu 

kapsamda gerçekleştirilen alımlarda işlemler, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve 

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ‘Sadece gerçek 

veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması’ durumunu içeren 19 (b) 

maddesi esas alınarak yürütülmüş, yapım bedelleri fiyat tekliflerine göre yapılan görüşmeler 

ve pazarlıklar neticesinde belirlenmiştir. 

2017 yılında Kurum Yönetim Kurulu tarafından, dışardan film-program temini ile 

ilgili olarak toplam 107 adet karar alınmış olup bunların 87’si 358.550.147 TL, 17’si 

22.085.000 Dolar ve 3’ü 1.394.928 Avro tutarındadır. Protokole bağlanan yapımların ağırlıklı 

kısmı dizi film şeklinde olup bunlardan bir kısmının temin işlemleri 2018 yılına devretmiştir.  
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Kurumun Anadolu Ajansı T.A.Ş.’den yapacağı mal ve hizmet alımları 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunundan istisna edilmiş olduğundan, bu kuruluştan yapılan her türlü program, 

haber, yapım ve yayınlarla ilgili alımlarda “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3’üncü Maddesinin (n) Bendi Kapsamında Anadolu Ajansı 

Türk A.Ş.’den Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri uygulanmış ve fiyat üzerinde görüşmeler yapılmak suretiyle 

doğrudan temin yoluyla alımlar gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında Anadolu Ajansından temin 

edilen hizmet ve programlar karşılığı toplam 260.479 bin TL ödeme yapılmıştır. Bunun 168 

milyon TL’sini tüm dünyadan Anadolu Ajansının muhabirleri aracılığıyla canlı/banttan yayın 

hizmeti ile muhtelif dillerde haber paketlerinin tamamına erişim sağlanması gibi muhtelif 

hizmetler karşılığı sözleşmelere dayalı olarak yapılan ödemeler oluşturmaktadır. Kalan 92.479 

bin TL’si ise aynı kuruluştan TRT World kanalı için temin edilen muhtelif programlara ilişkin 

giderlerdir. 

1.5.4 Giderler 

Kurumun 2017 yılı giderleri, program ödenekleri ve ödeneğe göre gerçekleşmeleri 

ile bir önceki yıl değerleri tablo 8’de gösterilmiştir. 

   Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2016 2017 

Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen 

Ödeneğin 

son 

durumuna 

göre fark 

Ödeneğe 

göre 

sapma 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

 0-İlk madde ve malzeme giderleri  12.334 18.100 13.065 (5.035) (27,8) 

 1-İşçi ücret ve giderleri - - - - - 

 2-Memur ve söz. pers. ücret ve giderleri 638.134 797.945 691.102 (106.843) (13,49) 

 3-Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 1.031.879 1.299.692 1.131.302 (168.390) (12,9) 

 4-Çeşitli giderler  80.209 98.813 95.553 (3.260) (3,3) 

 5-Vergi resim ve harçlar 9.886 15.384 9.592 (5.792) (37,6) 

 6-Amortisman ve tükenme payları  62.799 70.066 58.468 (11.598) (16,5) 

Toplam 1.835.241 2.300.000 1.999.082 (300.918) (13,1) 
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Kurumun 2017 yılı işletme bütçesinde 2.300 milyon TL gider yapılacağı 

programlanmıştır. 2017 yıl sonu itibarıyla giderler toplamı 1.999.082 bin TL olarak 

gerçekleşmiş olup, programa göre %13,1 oranında düşük gerçekleşme meydana gelmiştir.  

Giderler toplamında önceki yıla göre %8,9 oranında artış meydana gelmiştir. 

Toplam giderler içinde en yüksek paya sahip kalemler %56,6 oranıyla dışardan 

sağlanan fayda ve hizmetler, %34,6 oranıyla personel giderleridir. Söz konusu oranlar 

yaklaşık olarak geçen yıl düzeylerinde gerçekleşmiştir.  

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Kurumun hizmet üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin maliyetlere aşağıda yer 

verilmiştir.  

a)Teknik Tesisler 

TRT’nin 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu gereğince sürdürdüğü 

yayıncılık hizmetlerinde faydalandığı teknik altyapıyı; yayın şebekesi, program iletim 

sistemleri, mobil ve sabit uydu yer istasyonları, yapım, yayın ve yönetimde kullanılan bilgi 

sistemleri, otomasyon ve arşiv sistemleri, dış çekim donanımı ve ülke geneline dağılmış olan 

karasal verici istasyonları oluşturmaktadır.  

aa) Yapım ve Yayın Birimleri 

Kurumun yapım ve yayın birimleri radyo ve televizyon amaçlı olmak üzere farklı 

zamanlarda, birbirlerinden bağımsız olarak meydana getirilmiştir. Yapım, yayın ve devamlılık 

stüdyoları, kumanda ve kontrol birimleri, ses ve görüntüyü kaydedip işleyerek yayına 

hazırlayan kamera, video kurgu/montaj donanımları, rejili ve rejisiz mobil uydu çıkış 

sistemleri, televizyon naklen yayın araçları, radyo naklen yayın ve röportaj araçlarıyla görsel 

ve işitsel materyallerin kaydedilip depolandığı ve kullanıma sunulduğu teknik altyapı bu 

kapsama girmektedir.  

Söz konusu altyapı Ankara, İstanbul ve İzmir’deki radyo ve televizyon birimleriyle 

Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon Müdürlüklerinde bulunmakta olup, TRT 

Parlamento Haberleri Müdürlüğü ve yurtdışı temsilcilikleri gibi sürekli haber kaynağı olan 

mahallerde de gerekli donanım bulundurulmaktadır.  
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Bu altyapıya ilave olarak, yurt dışına yönelik İngilizce televizyon yayını yapmak üzere 

29.10.2015 tarihinde deneme yayınına başlayan ve 15.11.2016 tarihinde resmi açılışı yapılan 

TRT WORLD kanalı için İstanbul-Ulus yerleşkesinde ayrı bir yapım ve yayın merkezi 

oluşturulmuş, yurtdışında oluşturulan birimlerle de bu kanalın yapım ve yayın imkânları 

arttırılmıştır.  

Kurumun diğer önemli bir işlevi durumundaki radyo yayıncılığı cari yılda da yurtiçine 

ve yurtdışına yönelik olarak sürdürülmüştür. Yurt içine yönelik yayınlar beş ulusal, beş 

bölgesel ve üç yerel radyodan olmak üzere Kurum tarafından geliştirilen e-Radyo yayın 

modülü üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Bu yayınlara ilave olarak Kurum’un yurt dışına yönelik radyo yayınları ise 

TSR/Türkiye’nin Sesi Radyosu ile Memleketim FM adıyla sürdürülmektedir. 

ab) Yayın İletim ve Dağıtım Sistemleri  

Radyo ve televizyon yayın şebekesinin önemli bir parçasını oluşturan yayın iletim ve 

dağıtım sistemleri; yayının gerçekleştiği yer ile yayın yönetim birimleri arasında, stüdyoların 

birbirleri arasında, stüdyolarla verici istasyonları arasında program iletiminde kullanılan 

sistemlerle yayının dinleyici ve izleyicilere ulaştırılmasında kullanılan kablo-TV ve IPTV gibi 

yerel erişim/dağıtım şebekelerinden meydana gelmektedir.  

Yapım ve yayın merkezleriyle vericiler arasındaki bağlantılar esas olarak Türksat 

uyduları üzerinden sağlandığından ve şifresiz olarak iletildiğinden, uydu alıcısı olan yurtiçi ve 

yurtdışındaki izleyiciler bu yayınları doğrudan dinleyip izleyebilmektedir. Bunun yanı sıra, 

yayınların Türksat uydularının kapsama alanı dışında kalan bölgelere ulaştırılabilmesi için 

diğer işletmecilere ait uydulardan faydalanılmakta; çok sayıda kayıtlı izleyicisi bulunan 

Digitürk, Dsmart, Tivibu, TELEDÜNYA ve analog Kablo-TV platformu da Kurum radyo ve 

televizyon programlarının dinleyici ve izleyicilere ulaştırılmasında önemli işlevler 

görmektedir. 

ac) Bilgi Sistemleri 

Radyo ve televizyon programlarının yapım ve yayınında ihtiyaç duyulan bilgilerin 

üretilip ilgili birimler arasında iletilmesi ve depolanması, ayrıca yönetim birimlerinin ihtiyaç 

duyduğu bilgilere erişimin sağlanması amacıyla her türlü bilişim teknolojisi araçlarının alımı, 
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kurulması, yazılımı ve işletilmesini kapsayan bilgi sistemleri ile ilgili faaliyetler Bilgi 

Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

ad) Radyo ve Televizyon Vericileri 

Kurum tarafından işletilen karasal radyo ve televizyon vericileri ülke geneline olduğu 

kadar yurt dışına da yayın yapacak şekilde konumlandırılan verici istasyonlarında 

bulunmaktadır. 

Kurumun temel işlevlerinden biri olan televizyon yayınlarında kullanılan vericiler için 

2017 yılında zorunlu olmadıkça için herhangi bir yatırım veya tesisleşme yapılmamıştır.  

Bunun sebebi RTÜK tarafından hazırlanan planlamalara göre analog TV yayınlarının 

sonlandırılacak olmasıdır. RTÜK sayısal yayın planının uygulanması ile birlikte sayısal TV 

yatırımı yapılması planlanmaktadır. 

b)Araştırma Geliştirme Faaliyetleri  

Çalışmaları sürdürülen AR-GE projeleri sayısal yayıncılık, uzaktan kontrol ve bilgi 

aktarımı için sistemler, stüdyo ışık sistemlerinin modernleştirilmesi ve geliştirilmesi, LED’li 

aydınlatma, yayın izleme ve ölçüm sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynakları konularını 

kapsayan projeler yer almakta olup, prototipi seri imalata dönüştürülen projeler ise stüdyo 

ışıklandırma ve kontrol sistemi, uydudan senkron saat sistemi ve nostaljik görünümlü radyo 

projeleridir. 

c)Radyo ve Televizyon Yayınları 

Kurum radyo ve televizyon ile tüm medya araçlarından yayın yaparak kamu hizmeti 

yayıncısı olarak hizmet vermektedir. 

Kurum 14 televizyon, 16 radyo kanalı, internet yayını, teletekst ve dergi yayınları ile 

ulusal ve uluslararası yayın yapmaktadır.  

2954 sayılı Kanun gereğince, Kurumun yayınlayacağı programlar yıllık genel yayın 

planları ile belirlenmektedir.  

2017 yılı Genel Yayın Planı, Yönetim Kurulu’nun 14.12.2016 tarih ve 2016/463 sayılı 

kararı ile kabul edilmiştir.  
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Televizyon yayınları yurt içine; TRT 1, TRT Haber, TRT-3 Spor, TRT-Diyanet, TRT 

Kurdi, TRT Çocuk, TRT Müzik, TRT Turizm ve Belgesel, TRT HD, TRT 1 HD, TRT 4K 

UHD, TRT Okul, Telegün kanallarından, yurt dışına; TRT Türk, TRT Avaz, TRT El Arabia 

ve TRT-World kanallarından gerçekleştirilmektedir. 

Yurt içi ve yurt dışına yönelik televizyon yayınlarının haftalık yayın süresi tablo 9’da 

gösterilmiştir.  

                Tablo 9: Yayınlanan Televizyon Programları Tablosu 

Yayınlanan televizyon programları 
Haftalık yayın süresi 

(Saat) 

TRT-1 168 

TRT-Haber 168 

TRT-3 SPOR/TBMM TV 168 

TRT-Çocuk 168 

TRT-DİYANET 168 

TRT-KURDİ 168 

TRT-4K 168 

TRT OKUL 168 

TRT-WORLD 168 

TRT TURİZM/BELGESEL 168 

TRT MÜZİK 168 

TRT TÜRK 168 

TRT AVAZ 168 

TRT EL ARABİA 168 

Toplam 2.352 

 

Radyo yayınları ile topluma doğru, çabuk ve tarafsız haber vermek, kamuoyunun 

anayasa ve mevzuat doğrultusunda, serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşması için çeşitli yaş, 

meslek, eğitim ve kültür seviyesindeki dinleyicilerin eğitimlerine ve kültürlerine katkıda 

bulunmak amaçlanmaktadır.  

Kanal kimliklerini değiştirmeksizin radyo yayınlarının adları, yayın saati, süre ve 

oranları ile yayın merkezleri Radyo Dairesi Başkanlığınca belirlenmektedir. 

Radyo yayınları yurt içine; Radyo-1, Radyo-2 (TRT-FM), Radyo-3, TRT Nağme, TRT 

Türkü, TRT Bölge Radyoları, TRT Kent Radyoları ile yurt dışına Türkiye’nin Sesi Radyosu 

ve Memleketim FM radyoları ile gerçekleştirilmektedir. 

d)Yeni Medya  

İnternet üzerinden gerçekleştirilen yayınlar ile yayınlar içinde gerçekleştirilen 

TELEGÜN, WEB TV, Podcast, Haber Paketi, Finans, Spor Paketi GSM telefonlarından TRT 
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kanallarının izlenebildiği Mobil TV ve söz konusu mecralarda gerçekleştirilen tüm mobil 

uygulamalar ve reklamlar TRT-Yeni Medya başlığı atında değerlendirilmektedir. 

Bu ortamdan yapılan yayınların amacı, özet olarak, ilgili bütün birimlerin yeni medya 

hizmetlerini bir araya getirerek web yönetiminde eşgüdüm ve verimlilik sağlanması, 

kullanıcıların www.trt.nt.tr başlığı altında sunulan sayfalara daha kolay erişebilmesi, www.trt-

world.com sitesi ile Türkçe ve Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde Türkiye’den ve dünyadan 

haber ve bilgi aktarılması, radyo ve televizyon programlarının yayın içeriklerine ulaşımın 

sağlanması ve mobil yayıncılık ve sosyal medya entegrasyonunun gerçekleştirilmesi olarak 

belirlenmiştir.  

Kurumca üretilen mal ve hizmet üretim maliyetlerine verilen giderlerin ayrıntısı, 

program ve önceki yıl değerleriyle birlikte tablo 10’da gösterilmiştir. 

     Tablo 10: Üretim Maliyetleri Tablosu 

 

Kurum tarafından 2017 yılında yapılan 1.999.082 bin TL tutarındaki giderlerin; 

1.291.937 bin TL’si mal ve hizmet üretim giderlerine, 593 bin TL’si araştırma geliştirme 

giderlerine, 7.036 bin TL’si pazarlama giderlerine, 699.240 bin TL’si genel idare giderlerine, 

276 bin TL’si de ilk madde ve malzeme hesaplarına verilmiştir. 

1.5.6 Pazarlama 

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 2’nci 

maddesinde Kurumun gelir kaynakları; 

Programa

göre fark

Bin TL % Bin TL % Bin TL % %

-İlk madde ve malzeme giderleri 7.144 0,6 11.041 0,7 9.771 0,8 (11,5)

-İşçi ücret ve giderleri

-Memur ücret ve giderleri 132.074 11,2 157.585 10,2 155.120 12,0 (1,6)

-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 909.923 77,4 1.207.357 78,5 990.499 76,7 (18,0)

-Çeşitli giderler 70.406 6,0 108.506 7,1 87.033 6,7 (19,8)

-Vergi resim ve harçlar 4.255 0,4 4.749 0,3 4.178 0,3 (12,0)

-Amortisman ve tükenme payları 51.886 4,4 48.316 3,1 45.336 3,5 (6,2)

Toplam 1.175.688 100,0 1.537.554 100,0 1.291.937 100,0 (16,0)

Üretim giderleri

2016 2017

Gerçekleşen Program Gerçekleşen

http://www.trt.nt.tr/
http://www.trt-world.com/
http://www.trt-world.com/
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a) Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler, 

b) Elektrik enerjisi hasılatından bu Kanuna göre ayrılacak paylar, 

c) Genel bütçeden yapılacak katkılar, 

d) Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklam ile faaliyet gelirleri, 

e) Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın ve satışından elde 

edilecek gelirler, 

f) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticari işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek 

gelirler, 

g) Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde 

yapılacak ilan ve reklamdan elde edilecek gelirler, 

h) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler, 

olarak belirlenmiştir. 

3093 sayılı Kanun gereği elektrik enerjisi hasılat payı %2 olarak uygulanmakta, 

bandrol miktar ve oranları da bandrole tabi cihazların türleri ve özelliklerine göre 

değişmektedir. 

1.5.6.1 Satışlar 

Kurumun 2017 yılı net satışlarının ayrıntısı önceki yıl değerleriyle birlikte tablo 11’de 

gösterilmiştir. 
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            Tablo 11: Satışlar Tablosu 

 

Kurumun net satış gelirleri önceki yıla göre %7,4 oranında artarak 21.099 bin TL artış 

gösterirken, kamusal katkı paylarının %21,8 oranında 380.383 bin TL artmasının etkisiyle 

toplam gelirlerindeki artış %19,3 olarak gerçekleşmiştir. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Kurumun 2.434.623 bin TL tutarındaki net satış hasılatıyla ilgili satış sonuçlarının 

oluşumu tablo 12’de gösterilmiştir. 

2016 Önceki yıla 

Bin TL Program Gerçekleşen göre fark

Bin TL Bin TL Bin TL

1- Satışlar:

  a)Yurt içi satışlar:

  -TV- Radyo ilan reklam gelirleri 199.450 240.000 215.061 15.611 

  -Barter karşılığı reklam gelirleri 12.468  - 12.988 520 

  -Hizmet karşılığı gelirler 25.745 5.000 9 (25.736)

  -Mal karşılığı gelirler 1.872 2.359 487 

  -Sponsorluk gelirleri 12.114 15.000 6.742 (5.372)

  -Ticari mal satışları 84 500 84  

  -Program satış gelirleri 22.178 26.300 16.304 (5.874)

  -Diğer yurt içi gelirler 414 1.000 1.566 1.152 

Toplam (a) 274.325 287.800 255.113 (19.212)

  b)Yurt dışı satışlar:

  -Program satış gelirleri 8.234 42.000 45.855 37.621 

  -Diğer gelirler 2.862 6.500 5.552 2.690 

Toplam (b) 11.096 48.500 51.407 40.311 

Toplam (1) 285.421 336.300 306.520 21.099 

2-Katkı payları:  

 -Bandrol ücretleri 954.292 1.200.000 1.437.925 483.633 

 -Elektrik enerjisi payı 793.428 675.000 690.178 (103.250)

Toplam (2) 1.747.720 1.875.000 2.128.103 380.383 

Genel toplam (1+2) 2.033.141 2.211.300 2.434.623 401.482 

Satışlar
2017
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Tablo 12: Satış Sonuçları Tablosu 

 

Bir hizmet kuruluşu olan Kurumun net satış hasılatının %87,4’ü oranında 2.128.103 

bin TL’si kamusal katkı payı olarak bandrol ücretleri ve elektrik enerjisi payından oluşmakta 

olup, hizmet üretimi ve faaliyet giderlerinin hizmetler bazında dağıtımı yapılmamakta, mal ve 

hizmet satış gelirleriyle giderler arasında oluşan farktan kaynaklanan kaynak ihtiyacı bandrol 

ücreti ve elektrik enerjisi katkı paylarından sağlanan gelirlerle karşılanmaktadır. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Kurumun 2017 yılı sonu itibarıyla hisselerine sahip olduğu 3 iştirakinin sermaye 

durumları ile Kurumun sermaye payları tablo 13’te gösterilmiştir.  

Net Satış

Satış Faaliyet satışlara maliyetine

Net Satışların Faaliyet maliyetleri kârı/ göre kâr/ göre kâr/

satışlar maliyeti giderleri toplamı zararı zarar zarar

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % %

1- Satışlar:

  a)Yurt içi satışlar:

  -TV- Radyo ilan reklam geliri 215.061 

  -Barter karşılığı reklam geliri 12.988 

  -Mal karşılığı gelir 2.359 

  -Sponsorluk geliri 6.742 

  -Ticari mal satışları 84 

  -Program satış geliri 16.304 

  -Diğer yurt içi gelirler 1.575 

Toplam (a) 255.113 

  b)Yurt dışı satışlar:

  -Program satış geliri 45.855 

  -Diğer gelirler 5.552 

Toplam (b) 51.407 

Toplam (1) 306.520 1.292.546 706.879 1.999.425 (1.692.905) (552,3) (131,0)

2-Katkı payları:

 -Bandrol ücretleri 1.437.925 

 -Elektrik enerjisi payı 690.178 

Toplam (2) 2.128.103 

Genel toplam (1+2) 2.434.623 1.292.546 706.879 1.999.425 (1.692.905) (69,5) (131,0)

Satış programı 2.184.000 1.510.103 790.227 2.300.330 (116.330) (5,3) (7,7)

Geçen dönem satış sonuçları 2.033.141 1.174.867 661.742 1.836.609 196.532 9,7 16,7 

Programa göre fark (250.623) 217.557 83.348 300.905 1.576.575 64,2 123,3 

Satış sonuçları
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Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme A.Ş.: 

29.05.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan ana sözleşme ile 

“Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketi” adı altında bir şirket 

kurulmuştur.  

Şirketin amacı; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 

Hakkında Kanun ve RTÜK tarafından hazırlanan ikincil mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri 

almak koşulu ile radyo ve televizyon vericileri için anten taşıyıcı yapıları, radyo ve TV 

yayınlarının iletim ve naklinde kullanılan vericileri ve yayın teçhizatını kurmak, işletmek, 

bakım ve onarımlarını yapmak, söz konusu vericiler ve yayın teçhizatı ile lisans veya yayın 

izni veya geçici yayın izni sahibi radyo ve TV yayıncılarının yayınlarını iletmek olarak 

belirlenmiştir. Esas sermayesi 17.680.000 TL olan Şirket 16 ortaklıdır. 15 ortak %6’şar 

oranında, TRT ise %10 oranında Şirkete ortak olmuştur. 

TRT’nin Anten A.Ş.’ye ortaklığı konusunda 16.01.2012 tarih ve 2012/2692 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinin 2012/1830 Esasına kayden 

açılan dava kapsamında 14.02.2013 tarih ve 2012/1830 K. sayılı kararla söz konusu Bakanlar 

Kurulu Kararının yürütülmesi durdurulmuştur. Kararın tebliği sonrasında Kurum tarafından 

karar gerekçesi dikkate alınarak yeni bir teklif 28.05.2013 tarihinde Başbakan Yardımcılığına 

sunulmuş olup, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 24.06.2013 tarihinde 2013/4998 sayı ile 

alınarak 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Bakanlar 

Kurulu Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesinde 

2013/5945 esas kaydıyla açılan dava 02.03.2016 tarih ve 2016/1096 sayılı kararla 

reddedilmiştir. 

TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş.: 

TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş.; Reklamcılar Derneği, Reklam Verenler 

Derneği ve ölçülen yayıncı kuruluşların hissedarlığı ile kurulmuştur. Şirketin amacı, 

televizyon izleme ölçümlerinin en adil ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak için ilgili 

menfaat gruplarının bu konudaki ekonomik menfaatlerini de gözeterek, onları mümkün 

olduğunca bünyesinde bir araya getirmek olarak ifade edilmiştir. 

13.10.2010 tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

08.11.2010 tarih, 2010/ 1079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurumun, “Yönetim 

Kurulunun alacağı karar üzerine, özel hukuk hükümlerine tabi olarak kurulacak olan 50.000 
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TL sermayeli, “TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi”ne, sınırlı sorumlu C 

gurubu hissedar olarak, 525.000 adet hisse ile ortak olmasına” karar verilmiştir. Anılan 

Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Kurum, Yönetim Kurulunun 24.11.2010 tarih ve 

2010/347 sayılı Kararı ile TİAK A.Ş.’ye kurucu ortak olarak iştirak etmiştir. 

Euronews SA: 

Euronews SA, Avrupa perspektifinde dünya haberlerini sunmak üzere 1992 yılında 

Avrupa Yayın Birliğinin teşviki ile Lyon merkezli kurulmuş ve 1993 yılında 5 farklı dilde ilk 

yayınına başlamıştır. 

28.04.2009 tarih ve 27213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14919 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararında, TRT’nin uluslararası Türkçe yayıncılığının geliştirilmesi ve 

Avrupa Birliği üyelik sürecine katkı sağlaması amacıyla Euronews SA adlı uluslararası yayın 

kuruluşuna, ortaklık payı %16 oranını geçmemek üzere ortak olarak katılabilmesine izin 

verilmiştir. Yönetim Kurulu’nun 03.07.2009 tarih ve 240 sayılı kararında, Euronews’e 

%15,70 oranında (4. büyük ortak) ortak olunmasına karar verilmiş ve ortaklık karşılığı olarak 

Euronews SA kuruluşunun özel sermaye artırımı hesabına 31.07.2009 tarihinde, 38.000 adet 

hisse için (hisse birim değeri 137,78 Euro) 5.235.640 Euro karşılığı olan 11 milyon TL 

yatırılmıştır.    

Avrupa’daki genel ekonomik sıkıntıların medya sektöründeki rekabeti daha zorlu hale 

getirmesi, kamu yayıncılarının bu ortamdan olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle 

Euronews’un gelirlerinde önemli sıkıntılar yaşanmaya başlanmış ve çeşitli tarihlerde 

gerçekleştirilen sermaye artışı kararları neticesinde Kurumun hisse oranı %2,2 olarak 

güncellenmiştir. Bu durum Kurumun karar alma mekanizmasındaki etkinliğine ters 

düşeceğinden TRT Yönetim Kurulunun 14.12.2016 tarih ve 2016/460 sayılı kararı ile Genel 

Müdüre Türkçe Euronews hizmetinin yapımı ve dağıtımına ilişkin Lisans Anlaşmasını 

sonlandırma yetkisi verilmiş, bu yetki kapsamında 16.12.2016 tarihinde lisans anlaşmasının 

sonlandırılması kararı Euronews yönetimine imza karşılığı elden teslim edilmiştir. Lisans 

anlaşmasının sonlandırılmasına rağmen hissedarlık ilişkisinin devam ettirilmesinin, hem ülke 

menfaatleri açısından hem de getireceği mali yükler sebebiyle uygun olmayacağının 

değerlendirilmesi üzerine, hissedarlıktan ayrılma hususu Dışişleri Bakanlığının görüşü de 

alınarak Kurum Yönetim Kurulunun 16.02.2017 tarih ve 2017/87 sayılı kararı ile kabul 

edilmiş ve Euronews SA ile olan iştirak ilişkisi 2017 yılında sona erdirilmiştir. 
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1.5.8 Yatırımlar 

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planında;  karasal vericiler üzerinden 

sayısal yayıncılığa geçiş sürecinin tamamlanması öngörülürken, analog yayınların 

sonlandırılmasıyla açığa çıkacak frekans bandının etkin bir biçimde değerlendirilmesi, ayrıca 

yayıncılık sektörünün, altyapı ve hizmetlerini çeşitlendirecek, sayısal dönüşümünü 

tamamlayacak şekilde geliştirilmesi ve kamu hizmeti yayınlarının toplumun farklı 

kesimlerinin beklentilerine uygun içeriklerle sunulması amaçlanmış bulunmaktadır. 

Planda öngörüldüğü şekilde karasal vericiler üzerinden sayısal yayınlara başlanılması 

için yasal altyapı 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 

kapsamında sağlanmıştır. Ancak bu konuda çeşitli nedenlerle belirgin bir gelişme 

sağlanamadığı, bununla birlikte çalışmaların devam ettiği, RTÜK’ün 2016-2020 stratejik plan 

hedefleri arasında karasal vericiler üzerinden yapılacak sayısal yayınlar için gerekli frekans 

tahsislerinin yapılmasının hedeflendiği anlaşılmıştır. 

19.10.2016 tarihli ve 29862 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9368 Sayılı 

2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu 

Kararı eki olarak hazırlanan 2017 Yılı Yatırım Programı 14.01.2017 tarih ve mükerrer 29948 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Kamu kurum ve kuruluşları için sektörel bazda hazırlanan yatırım programında; 

TRT’nin 2017 yılında tamamlanacak 9 yeni projesi için, 71,4 milyon TL’si öz kaynaklardan 

karşılanmak üzere toplam 90,1 milyon TL ödenek öngörülmüştür. 

Yıl içinde, önceki yıldan devreden işler nedeniyle mevcut ödeneğin yetersiz kalacağı 

düşüncesiyle, tamamı öz kaynaklardan karşılanmak üzere yatırım ödeneklerinin 88.500 bin 

TL artırılması öngörülmüş; bu çerçevede hazırlanan revize yatırım programı Kurum Yönetim 

Kurulunun 01.06.2017 tarihli ve 219 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.  Revize yatırım 

programı onaylanmak üzere 05.06.2017 tarihli yazı ile Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş; 

anılan Bakanlıktan gelen 11.07.2017 tarihli cevabi yazıda; “…ek kaynak ihtiyacı yaratmamak 

kaydıyla yapılacak revizyon sonrası Bakanlığa bilgi verilmesi” gereği bildirilmiştir. 

Bu gelişmeler çerçevesinde 2017 yılı Yatırım Programında yer alan toplam 9 proje 

için tahsis edilen ödenekler ve yatırım gerçekleşmelerine tablo 14’te yer verilmiştir. 



T
.C

. 
S

ay
ış

ta
y
 B

aş
k
an

lı
ğ
ı 

 T
ü
rk

iy
e 

R
ad

y
o
 -

 T
el

ev
iz

y
o

n
 K

u
ru

m
u
 2

0
1
7
 Y

ıl
ı 

S
ay

ış
ta

y
 D

en
et

im
 R

ap
o
ru

 
2
9
 

 

     
  

  
  

  
  

  
  
  

  
T

ab
lo

 1
4

: 
Y

at
ır

ım
 T

ab
lo

su
 

  
  

  
B

aş
la

n
g
ıç

ta
n

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

0
1
7
 

  
  

  
G

er
çe

k
le

şm
e 

%
  

P
ro

je
le

r 
P

ro
je

n
in

 
Y

ıl
ı 

so
n
u

n
a 

 
  

2
0

1
7

 y
ıl

ın
d

a 
  

  
 

  

  
  

  
k
ad

ar
 h

ar
ca

m
a 

 
  

h
ar

ca
n

an
 

N
ak

d
i 

 
F

iz
ik

i 
 

  
B

aş
la

m
a 

 
S

o
n
 

  
  

2
0

1
7

 y
ıl

ı 
 

  
  

  
  

  
  

  
B

it
iş

  
T

u
ta

rı
  

N
ak

it
  

F
iz

ik
i 

 
ö

d
en

eğ
in

in
  

N
ak

it
  

F
iz

ik
i 

 
  

2
0

1
7
 

  
2

0
1
7
 

  
Y

ıl
ı 

  
Ö

d
em

e 
 

y
at

ır
ım

  
so

n
 t

u
ta

rı
  

ö
d

em
e 

 
y
at

ır
ım

  
T

ü
m

ü
n

d
e 

 
y
ıl

ın
d

a 
 

T
ü

m
ü

n
d

e 
 

y
ıl

ın
d

a 
 

A
-E

tü
t 

p
ro

je
 i

şl
er

i:
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 

B
-D

ev
a
m

 e
d

en
 p

ro
je

le
r:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
-Y

en
i 

p
ro

je
le

r:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

a)
 2

0
1
7

 y
ıl

ın
d

a 
b

it
en

le
r:

 
  

  
 

  
  

  
  

 
 

 
 

T
V

 v
e 

R
ad

y
o

 V
er

ic
il

er
i 

T
eç

h
iz

at
ı 

 
2

0
1
7

-2
0
1

7
 

9
.3

8
0
 

4
.4

5
2
 

 
9

.3
8

0
 

4
.4

5
2
 

4
.4

5
2
 

4
7

,5
 

- 
4

7
,5

 
- 

T
V

 v
e 

R
ad

y
o

 V
er

ic
il

er
i 

İn
şa

at
ı 

 
2

0
1
7

-2
0
1

7
 

2
.1

0
0
 

- 
 

2
.1

0
0
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

S
tü

d
y
o

 v
e 

D
ış

 Ç
ek

im
 T

eç
h

. 
M

o
d
er

n
. 

2
0

1
7

-2
0
1

7
 

1
0

2
.3

5
6
 

3
9

.2
1
9
 

  
1

0
2
.3

5
6
 

3
9

.2
1
9
 

3
9

.2
1
9
 

3
8

,3
 

3
8

,3
 

3
8

,3
 

3
8

,3
 

T
V

 v
e 

R
ad

y
o

 P
ro

g
. 

İl
et

im
 S

is
te

m
le

ri
 

2
0

1
7

-2
0
1

7
 

1
0

.0
4
4
 

3
.8

1
8
 

 
1

0
.0

4
4
 

3
.8

1
8
 

3
.8

1
8
 

3
8

,0
 

3
8

,0
 

3
8

,0
 

3
8

,0
 

B
il

g
i 

v
e 

İl
et

iş
im

 S
is

te
m

le
ri

 
2

0
1
7

-2
0
1

7
 

3
0

.8
9
8
 

1
2

.2
4
7
 

 
3

0
.8

9
8
 

1
2

.2
4
7
 

1
2

.2
4
7
 

3
9

,6
 

3
9

,6
 

3
9

,6
 

3
9

,6
 

İd
am

e,
 y

en
il

em
e 

v
e 

ta
m

am
la

m
a
 

2
0

1
7

-2
0
1

7
 

1
5

.9
5
2
 

7
7

0
 

 
1

5
.9

5
2
 

7
7

0
 

7
7

0
 

4
,8

 
4

,8
 

4
,8

 
4

,8
 

A
ra

şt
ır

m
a 

v
e 

G
el

iş
ti

rm
e
 

2
0

1
7

-2
0
1

7
 

1
.2

4
7
 

5
9
 

 
1

.2
4

7
 

5
9
 

5
9
 

4
,7

 
4

,7
 

4
,7

 
4

,7
 

T
aş

ıt
 a

lı
m

ı 
2

0
1
7

-2
0
1

7
 

3
5

3
 

3
3

8
 

  
3

5
3
 

3
3

8
 

3
3

8
 

9
5

,8
 

9
5

,8
 

9
5

,8
 

9
5

,8
 

S
ay

ıs
al

 A
rş

iv
 S

is
te

m
le

ri
 

2
0

1
7

-2
0
1

7
 

6
.2

7
0
 

8
5

6
 

  
6

.2
7

0
 

8
5

6
 

8
5

6
 

1
3

,7
 

1
3

,7
 

1
3

,7
 

1
3

,7
 

b
) 

2
0
1

7
 y

ıl
ın

d
an

 s
o

n
ra

y
a 

k
a
la

n
la

r:
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
T

o
p

la
m

 (
C

) 
  

1
7

8
.6

0
0
 

6
1

.7
5
9
 

4
7

.2
7
1
 

1
7

8
.6

0
0
 

6
1

.7
5
9
 

6
1

.7
5
9
 

3
4

,6
 

3
4

,6
 

3
4

,6
 

3
4

,6
 

T
o
p

la
m

 (
A

+
B

+
C

+
D

) 
  

1
7

8
.6

0
0
 

6
1

.7
5
9
 

4
7

.2
7
1
 

1
7

8
.6

0
0
 

6
1

.7
5
9
 

6
1

.7
5
9
 

3
4

,6
 

3
4

,6
 

3
4

,6
 

3
4

,6
 

D
-Y

at
ır

ım
 p

ro
g
ra

m
ın

d
a
 

  
  

 y
er

 a
lm

a
y
a
n
 h

ar
ca

m
al

ar
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

G
en

el
 t

o
p

la
m

 (
A

+
B

+
C

+
D

) 
 

1
7

8
.6

0
0
 

6
1

.7
5
9
 

4
7

.2
7
1
 

1
7

8
.6

0
0
 

6
1

.7
5
9
 

6
1

.7
5
9
 

3
4

,6
 

3
4

,6
 

3
4

,6
 

3
4

,6
 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 30 

 

2017 yılı Yatırım Programında yer alan projeler için, tamamı öz kaynaklardan 

karşılanmak suretiyle toplam 61.759 bin TL harcama yapılarak %34,6 oranında nakdi 

gerçekleşme sağlanmıştır.  

Yatırımların ağırlıklı kısmını 39.219 bin TL ile Stüdyo ve Dış Çekim Teçhizatları 

Modernizasyonu Projesi ve 12.247 bin TL ile Bilgi ve İletişim Sistemleri Projesi kapsamında 

yapılan harcamalar oluşturmuştur. 

1.6 Bilanço 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 31.12.2017 tarihli bilançosu ve 565.310 bin 

TL dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, Yönetim Kurulunun 28.03.2018 tarih ve 2018/88 

sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aynı Yönetim Kurulu kararıyla, 2954 sayılı Kanun’un kârın 

dağıtımı ve yedek akçeleri düzenleyen 34’üncü maddesinin (a) ve (b) fıkraları gereğince, 

2016 yılı bilançosunda yer alan dönem net kârı 252.222 bin TL’nin “Kâr Yedekleri” hesabı 

içindeki “Statü Yedekleri”ne aktarılması kabul edilmiştir. 

Kurumun mali işlemleri Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığına bağlı birimler 

tarafından yürütülmekte olup, Kurum’un muhasebe kayıt ve işlemleri; 26.12.1992 tarih ve 

21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı’nın I Sayılı Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve ekinde yer alan “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap 

Planı” ile bu konuda çıkarılan diğer tebliğlerdeki düzenleme hükümlerine göre hazırlanıp 

uygulamaya konulan TRT Genel Müdürlüğü Tek Düzen Hesap Planı’na göre 

yürütülmektedir. 

İncelemeler, Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri uyarınca hazırlanan ve Kurum 

Yönetim Kurulunca kabul edilen bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2017 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

2017 yılı bilançosunun aktifini oluşturan değerler, önceki dönemle karşılaştırmalı 

olarak tablo 15’te gösterilmiştir. 
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       Tablo 15: Aktif Tablosu 

 
 

2017 yıl sonu itibarıyla Kurumun dönen varlıkları %51,4 oranında 440.277 bin TL 

artarken, duran varlıklar artışının %22,1 oranında 327.406 bin TL olarak gerçekleşmesinin 

etkisiyle toplam aktif değerler %32,8 oranında artış göstermiştir. 

Kurumun aktif değerlerindeki artışta; dönen varlıklar içinde yer alan bankalar hesabı 

nedeniyle hazır değerlerde görülen %69,9 oranındaki artış ile diğer duran varlıklar içinde 

izlenen devreden KDV ve mali duran varlıklar hesabında izlenen 150 milyon TL tutarındaki 

bağlı menkul kıymetler hesaplarındaki artış etkili olmuştur. 

786.785 bin TL tutarındaki hazır değerlerin; 786.689 bin TL’sini oluşturan banka 

hesaplarının; 385.372 bin TL’si T. Vakıflar Bankası, 111.686 bin TL’si T.C. Ziraat Bankası, 

153.001 bin TL’si Ziraat Katılım Bankası, 100.727 bin TL’si Vakıf Katılım Bankası, 32.693 

Fark

Bin TL % Bin TL % Bin TL

I- Dönen varlıklar:

 A- Hazır değerler 463.149 19,8 786.785 25,3 323.636

 B- Menkul kıymetler

 C- Ticari alacaklar 44.414 1,9 64.500 2,1 20.086

 D- Diğer alacaklar 9.889 0,4 15.157 0,5 5.268

 E. Stoklar 63.527 2,7 65.541 2,1 2.014

 F. Yıllara yay. inşaat ve onarım mal.

 G. Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah. 268.443 11,5 337.818 10,9 69.375

 H- Diğer dönen varlıklar 7.881 0,3 27.779 0,9 19.898

 Toplam (I) 857.303 36,6 1.297.580 41,7 440.277

II- Duran varlıklar:

 A- Ticari alacaklar 3.243 0,1 4.208 0,1 965

 B- Diğer alacaklar 1.411 0,1 1.411 0,0 -

 C- Mali duran varlıklar 12.635 0,5 151.685 4,9 139.050

 D- Maddi duran varlıklar 332.767 14,2 343.636 11,1 10.869

 E- Maddi olmayan duran varlıklar 5.746 0,2 6.379 0,2 633

 F- Özel tüken.tabi varlıklar

 G- Gel.yıl.ait gider ve gel. tah. 9.895 0,4 823 0,0 (9.072)

 H- Diğer duran varlıklar 1.118.036 47,8 1.302.997 41,9 184.961

Toplam (II) 1.483.733 63,4 1.811.139 58,3 327.406

Genel toplam (I+II) 2.341.036 100,0 3.108.719 100,0 767.683

Nazım hesaplar 126.256 169.513 43.257

Aktif
Önceki dönem Cari dönem
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bin TL’si T. Halk Bankası, 2.689 bin TL’si T. İş Bankası, 521 bin TL’si yabancı bankalar 

nezdinde bulunmakta olup, yıl sonu itibarıyla bankalarla mutabakat sağlanmıştır. 

64.500 bin TL tutarındaki ticari alacakların; 49.632 bin TL’si gerçek ve tüzel 

kişilerden, 10.780 bin TL’si yurt dışından olan alacaklar tutarı olup, 1.396 bin TL’si barter 

karşılığı reklam alacaklarıyla, 402 bin TL’si resmi dairelerden alacaklarla, 400 bin TL’si 

sponsorluk alacaklarıyla, 99 bin TL’si verilen depozito ve teminatlarla, 1.791 bin TL’si de 

diğer ticari alacaklarla ilgilidir. 

2017 yıl sonu itibarıyla 161.746 bin TL tutarındaki şüpheli alacakların tamamı için 

karşılık ayrılmıştır. Şüpheli alacakların %98,8 oranında 159.864 bin TL’sini oluşturan alacak, 

Kurumun yayınlarına ait reklam zamanlarının 3 yıl süreyle satılması işi ile ilgili yüklenici 

firma ile akdedilen sözleşmenin feshedilmesi sonucunda tahsil edilemeyen alacak tutarı olup, 

önceki yıllardan devretmiştir. 

65.541 bin TL tutarındaki stoklar hesabının; 48.901 bin TL’si satın alınan program, 

13.712 bin TL’si ilk madde ve malzeme, 2.701 bin TL’si verilen sipariş avansları, 147 bin 

TL’si mamül, 80 bin TL’si de ticari mal stokları tutarıdır. 

Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesabında izlenen 337.818 bin 

TL’nin; 180 milyon TL’si cihazlardan alınan bandrol ücreti gelirleri tahakkuku, 60 milyon 

TL’si elektrik hasılat payı tahakkuku, 20.640 bin TL’si 2018 yılı Ocak ayına ait 14 günlük 

memur ve sözleşmeli personel ücretleri, 6.747 bin TL’si peşin ödenmiş kiralar, 3.862 bin 

TL’si faiz gelirleri tahakkuku, 3.578 bin TL’si çeşitli personel giderleri, 948 bin TL’si gelecek 

aylara ait işçi ücretleri olup, 62.043 bin TL’si gelecek aylara ait diğer giderlerden oluşmuştur.  

27.779 bin TL tutarındaki diğer dönen varlıkların; 20.854 bin TL’si iş avansları, 6.195 

bin TL’si peşin ödenmiş vergi ve fonlar, 730 bin TL’si personel avansları tutarıdır. 

Duran varlıklar içinde izlenen 4.208 bin TL tutarındaki ticari alacak, verilen depozito 

ve teminatlarla ilgilidir. 

2016 yılından 884.211 bin TL olarak devreden maddi duran varlıklar, yıl içindeki 

114.082 bin TL tutarındaki giriş ve 68.964 bin TL tutarındaki çıkışlardan sonra 929.329 bin 

TL’ye ulaşmıştır. 2017 yıl sonu itibarıyla maddi duran varlıkların 612.608 bin TL’si amorti 

edilmiş, 6.060 bin TL tutarındaki yapılmakta olan yatırım harcamaları ve 20.855 bin TL 
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tutarındaki yatırım avanslarıyla birlikte net 343.636 bin TL tutarındaki maddi duran varlık 

2018 yılına devretmiştir.  

Maddi olmayan duran varlıklar içinde izlenen ve 2017 yıl sonu itibarıyla 26.351 bin 

TL olarak gerçekleşen hakların, 19.972 bin TL’si amorti edilmiş olup, net 6.379 bin TL 

tutarındaki maddi olmayan duran varlık 2018 yılına devretmiştir. 

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

2017 yılı bilançosunun pasif değerleri önceki dönemle karşılaştırmalı olarak tablo 

16’da gösterilmiştir. 

               Tablo 16: Pasif Tablosu 

 

Fark

Bin TL % Bin TL % Bin TL

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

 A- Mali borçlar 

 B- Ticari borçlar 96.436 4,1 154.316 5,0 57.880 

 C- Diğer borçlar 8.369 0,4 2.573 0,1 (5.796)

 D- Alınan avansları 6.974 0,3 6.939 0,2 (35)

 E- Yıllara yay.inş.ve onarım hakediş

 F- Ödenecek vergi ve diğer yüküm.   14.324 0,6 20.787 0,7 6.463 

 G- Borç ve gider karşılıkları

 H- Gel.aylara ait gelir ve gid.tahakk. 267 0,0 141.197 4,5 140.930 

 I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynak.

Toplam (I) 126.370 5,4 325.812 10,5 199.442 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

 A- Mali  borçlar 

 B- Ticari borçlar 15 0,0 14 0,0 (1)

 C- Diğer borçlar

 D- Alınan  avanslar

 E- Diğer borç ve gider karşılıkları 52.747 2,3 55.676 1,8 2.929 

 F- Gel.yıl.ait gider ve gelir tahakkukları 2 0,0 2 

 G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

Toplam (II) 52.762 2,3 55.692 1,8 2.930 

Toplam (I+II) 179.132 7,7 381.504 12,3 202.372 

III- Öz kaynaklar 

 A- Ödenmiş sermaye 182.000 7,8 182.000 5,9 -

 B- Sermaye yedekleri

 C- Kâr yedekleri 1.727.682 73,8 1.979.905 63,7 252.223 

 D- Geçmiş yıllar kârları

 E- Geçmiş yıllar zararları (-)

 F- Dönem net kârı (zararı) 252.222 10,8 565.310 18,2 313.088 

Toplam (III) 2.161.904 92,3 2.727.215 87,7 565.311 

Genel toplam ( I+II+III) 2.341.036 100,0 3.108.719 100,0 767.683 

Nazım hesaplar 126.256 169.513 43.257 

     Pasif
Önceki dönem Cari Dönem
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Kurumda kullanılan kaynakların %87,7’si öz, %12,3’ü yabancı kaynak olup, yabancı 

kaynakların %85,4’ü kısa vadeli kaynaklardan oluşmuştur.  

154.316 bin TL tutarındaki ticari borçların; 35.791 bin TL’si yurt dışına borçlar, 

27.047 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilere borçlar, 1.111 bin TL’si barter karşılığı alınan mal 

ve hizmetlerden borçlar, 104 bin TL’si sponsorlara borçlar, bin TL’si resmi dairelere borçlar, 

7.421 bin TL’si alınan depozito ve teminatlar, 82.841 bin TL’si de diğer ticari borçlar 

tutarıdır. 

82.841 bin TL’si de diğer ticari borçların; 82.357 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilere 

borçlar, 321 bin TL’si resmi dairelere borçlar, 90 bin TL’si KİT’lere borçlar, 73 bin TL’si de 

diğer çeşitli borçlar tutarıdır. 

2.573 bin TL tutarındaki diğer borçların; 1.734 bin TL’si personele borçlar hesabı 

bakiyesi olup, personele boçların 1.309 bin TL’si avukatlık vekalet ücretlerinden oluşmuştur. 

2016 yılından 999 bin TL olarak devreden vekalet ücretleri hesabı, yıl içinde 2.328 bin 

TL tutarındaki giriş ve 2.018 bin TL tutarındaki çıkışlardan sonra 1.309 bin TL olarak 2018 

yılına devretmiştir.  

Vekalet ücretleri hesabına yapılan yüksek tutarlı giriş ve çıkışlar, takip edilen 

davalarla ilgili olarak kazanılan vekalet ücretlerinin limit fazlasının takip edildiği “335.30-

Avukatlık vakalet ücretleri” hesabının, sadece limit fazlası vekalet ücretlerinin takibi yerine, 

tahsil edilen tüm vekalet ücretlerinin takibi için kullanılmasının yanı sıra çok sayıdaki 

düzeltme kayıtlarından kaynaklanmıştır. 

20.787 bin TL tutarındaki ödenecek vergi ve yükümlülüklerin; 9.734 bin TL’si 

ödenecek KDV, 8.474 bin TL’si personele ait vergiler, 1.461 bin TL’si üçüncü kişilere ait 

vergiler, 1.116 bin TL’si SGK kesintileri, 2 bin TL’si diğer kesintiler tutarıdır. 

141.197 bin TL tutarındaki gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklarının; 

140.893 bin TL’si cihazlardan alınan bandrol ücreti gelirlerinden, 304 bin TL’si gider 

tahakkuklarından oluşmuştur. 

Kurumun 182 milyon TL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.  
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Öz kaynakların içinde önemli bir yer tutan kâr yedekleri 2017 yılında, 2016 yılı dönem 

net kârı 252.223 bin TL’nin ilavesi ile 1.979.905 bin TL olarak gerçekleşmiş ve kâr 

yedeklerinin öz kaynaklar içindeki payı %72,6’ya ulaşmıştır. 

1.979.905 bin TL tutarındaki kâr yedeklerinin; 1.920.821 bin TL’si dağıtılmayan 

dönem kârlarından oluşan statü yedekleriyle, 59.406 bin TL’si kanuni yedeklerle, 19.678 bin 

TL’si olağanüstü yedeklerle ilgilidir. 

Nazım hesaplar: 

2016 yılına göre %34,3 oranında 43.257 bin TL artarak 169.513 bin TL olarak 

gerçekleşen nazım hesapların; 138.651 bin TL’si alınan teminat mektupları, 30.824 bin TL’si 

verilen teminat mektupları, 34 bin TL’si demirbaş eşya zimmetleri, 4 bin TL’si kıymetli evrak 

cüzdanıyla ilgilidir. 

Kurum açısından sorumluluk gerektiren ve kurumlar vergisi beyannamesinde matrahın 

belirlenmesinde önemli bir unsur olan matrahtan indirim ve matraha ilavelerin, nazım 

hesaplar içinde izlenmemesi ve ilgili tutarların gelir ve gider hesaplarından alınarak doğrudan 

beyannameye dahil edilmesi nedeniyle, 2017 yılı nazım hesaplar tutarı, 2017 yılı kurumlar 

vergisi beyannamesinde; indirim olarak yer alan 2.264.003 bin TL tutarındaki kurumlar 

vergisine tabi olmayan bandrol ve enerji gelirleri ile matraha ilave edilen 2.393 bin TL 

tutarındaki kanunen kabul edilmeyen giderler tutarı kadar eksik gerçekleşmiştir. 

1.7 Gelir Tablosu 

Kurumun 2017 yılı işletme bütçesinde; yıl içinde elde edilecek 2.237.000 bin TL 

tutarındaki hasılattan, 2.300 bin TL tutarındaki satış indirimleri ve 1.511.849 bin TL 

tutarındaki satışların maliyetinin tenzilinden sonra 722.851 bin TL brüt faaliyet kârı, 788.481 

bin TL tutarındaki faaliyet giderlerinin düşülmesinden sonra 65.630 bin TL net faaliyet zararı 

elde edileceği, 72.653 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar ile 65.000 bin TL 

tutarındaki olağan dışı gelir ve kârların ilavesi, 8.700 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden 

olağan gider ve zararlar ile 11.000 bin TL tutarındaki olağan dışı gider ve zararların 

tenzilinden sonra dönem kârının 52.323 bin TL olarak oluşacağı programlanmıştır. 

Hazine Müsteşarlığı’nın 25.10.2017 tarih ve E.344561 sayılı yazılarıyla revize edilen 

2017 yılı bütçesinde; satış hasılatı 2.211.300 bin TL, satışlardan indirimler 27.300 bin TL, 

satışların maliyeti 1.510.103 bin TL, brüt faaliyet kârı 673.897 bin TL, faaliyet giderleri 
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790.227 bin TL, net faaliyet zararı 116.330 bin TL, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar 88.653 

bin TL, olağan dışı gelir ve kârlar 120 milyon TL, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 

9 milyon TL, olağan dışı gider ve zararlar 31 milyon TL olarak revize edilmiş, dönem kârı 

hedefinde bir değişiklik yapılmamıştır. 

Kurumun finansman gideri olmadığından, bütçede finanman gideri 

öngörülmemektedir. 

2017 yılı net satış hasılatı, ilk bütçe hedefine göre %8,9, revize bütçe hedefine göre 

%11,5 oranında daha yüksek gerçekleşmiştir. 

2017 yılında; 2.473.639 bin TL tutarında satış hâsılatı elde edilmiş, 39.016 bin TL 

tutarındaki hasılattan indirimler, 1.292.546 bin TL tutarındaki satış maliyeti ve 706.869 bin 

TL tutarındaki faaliyet giderlerinden sonra 435.208 bin TL işletme faaliyet kârı elde 

edilmiştir. Diğer faaliyetlerden elde edilen 95.092 bin TL tutarındaki gelir ile 131.507 bin TL 

tutarındaki olağan dışı gelir ve kârların ilavesi ve diğer faaliyetler için katlanılan 50.048 bin 

TL tutarındaki giderler ile 46.449 bin TL tutarındaki olağan dışı gider ve zararlardan sonra 

dönem sonucu 565.310 bin TL kâr olarak gerçekleşmiştir. 

Kurumun satış hasılatı içinde yer alan ve kurumlar vergisinden muaf olan 2.264.003 

bin TL tutarındaki bandrol ve enerji gelirlerinin indirilmesi ve 2.393 bin TL tutarındaki 

kanunen kabul edilmeyen giderlerden sonra Kurum mali dönem sonucunun 1.696.205 bin TL 

zarar olarak gerçekleşmesi nedeniyle vergi ve yasal yükümlülük tahakkuk etmemiştir. 

Kurumun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

2017 yılı bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

Dönem sonucunun oluşumunu gösteren gelir tablosu, geçen yılla karşılaştırmalı olarak 

tablo 17’de gösterilmiştir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 37 

 

                      Tablo 17: Gelir Tablosu 

 

2.473.639 bin TL tutarındaki satış hasılatının; 2.163.146 bin TL’si bandrol ve elektrik 

enerjisi hasılat payı gelirinden, 259.086 bin TL’si yurt içi, 51.407 bin TL’si yurt dışı 

satışlarından elde edilmiştir. 

2017 yılında net satış hasılatı %19,7 oranında artarken, satışların maliyetindeki artışın 

%10 olarak gerçekleşmesinin etkisiyle brüt satış kârı %33,1 oranında artış göstermiştir. 

2016 yılına göre %6,8 oranında 45.127 bin TL artarak 706.869 bin TL olarak 

gerçekleşen faaliyet giderlerinin; 699.240 bin TL’si genel yönetim, 7.036 bin TL’si 

pazarlama, satış ve dağıtım, 593 bin TL’si araştırma ve geliştirme giderleriyle ilgilidir. 

Faaliyet kârı 2016 yılına göre %121,4 oranında 238.676 bin TL artarak 435.208 bin 

TL olarak gerçekleşmiştir. 

95.092 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden gelir ve kârların; 45.837 bin TL’si faiz 

gelirleri, 9.379 bin TL’si kambiyo kârları, 6.636 bin TL’si konusu kalmayan karşılıklar, 

33.240 bin TL’si diğer gelirler tutarıdır. 

2016 2017 Fark

Bin TL Bin TL Bin TL

A- Brüt satışlar 2.040.994 2.473.639 432.645

B- Satış indirimler (-) 7.853 39.016 31.163

C- Net satışlar 2.033.141 2.434.623 401.482

D- Satışların maliyeti (-) 1.174.867 1.292.546 117.679

Brüt satış kârı veya zararı 858.274 1.142.077 283.803

E- Faaliyet giderleri (-) 661.742 706.869 45.127

Faaliyet kârı veya zararı 196.532 435.208 238.676

F- Diğer faal. olağan gelir ve kârlar 46.294 95.092 48.798

G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 36.894 50.048 13.154

H- Finansman giderleri (-)

Olağan kâr veya zarar 205.932 480.252 274.320

I- Olağandışı gelir ve kârlar 66.566 131.507 64.941

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 20.276 46.449 26.173

Dönem  kârı veya zararı 252.222 565.310 313.088

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal

Dönem net kârı veya zararı 252.222 565.310 313.088

Gelir ve gider

        yükümlülük karşılıkları (-)
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50.048 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların; 25.568 bin 

TL’si komisyon giderleri, 9.534 bin TL’si kambiyo zararları, 3.703 bin TL’si karşılık 

giderleri, 11.243 bin TL’si de diğer giderler tutarıdır. 

131.507 bin TL tutarındaki olağandışı gelir ve kârların; 108.438 bin TL’si önceki 

dönem gelir ve kârlarından, 23.069 bin TL’si diğer olağandışı gelir ve kârlardan oluşmuştur. 

46.449 bin TL tutarındaki olağandışı gider ve zararların; 43.308 bin TL’si önceki 

dönem gider ve zararlarından, 3.141 bin TL’si diğer olağandışı gider ve zararlardan 

oluşmuştur.  

Kurumun 2017 yılı dönem kârı önceki yıla göre %124,1 oranında 313.088 bin TL 

artarak 565.310 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar vergisi matrahının tespitinde 2.393 

bin TL tutarındaki kanunen kabul edilmeyen giderlere karşılık, 2.264.003 bin TL tutarındaki 

bandrol ve elektrik enerjisi hasılat payının indirilmesinin etkisiyle 1.696.205 bin TL zarara 

dönüşen mali dönem sonucu nedeniyle kurumlar vergisi matrahı oluşmamış, vergi ve yasal 

yükümlülük tahakkuk etmemiştir. 

2.393 bin TL tutarındaki kanunen kabul edilmeyen giderlerin; 1.507 bin TL’si özel 

iletişim vergisi, 477 bin TL’si indirilemeyen KDV, 209 bin TL’si idari para cezaları, 175 bin 

TL’si motorlu taşıtlar vergisi, 15 bin TL’si özel tüketim vergisi, 9 bin TL’si emlak vergisi, bin 

TL’si gecikme cezaları ile ilgilidir. 

2954 sayılı Kanun’un kârın dağıtımı ve yedek akçeleri düzenleyen 34’üncü 

maddesinde; yıllık kârın %10'u ödenmiş sermayenin %25'ine kadar kanuni yedek akçe olarak, 

%10'u da nominal sermayenin %10'una kadar olağanüstü yedek akçe olarak ayrıldıktan ve 

mevzuat gereğince ödenecek vergi, fon ve aidatlar düşüldükten sonra kalan kâr özel yedek 

akçe hesabına aktarılması öngörülmüştür. 2016 yılına ait 252.222 bin TL tutarındaki kârın 

dağıtımında, kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe limiti dolduğundan, 31.03.2017 

tarih ve 11239 nolu mahsupla kârın tamamı statü yedeklerine aktarılmış, söz konusu kârın 

statü yedekleri hesabına aktarılmasına ilişkin karar, 2017 yılına ait bilanço ve gelir tablosu 

hesaplarının onaylandığı 28.03.2018 tarih ve 2018/88 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 

kabul edilmiştir. 

2017 yılına ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylandığı 28.03.2018 tarih ve 

2018/88 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, 2016 yılına ait 252.222 bin TL tutarındaki kârın 
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statü yedekleri hesabına aktarılmasına ilişkin karar alınırken, 2017 yılına ait 565.310 bin TL 

tutarındaki kârın dağıtımı ve kayıt şekline ilişkin herhangi bir karar alınmamıştır. 

1.8 Mali Rasyolar 

Kurumun mali rasyoları bireysel mali tablolar esas alınarak hazırlanmıştır. 

2017 yılına ilişkin mali rasyolar, önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak tablo 

18’de gösterilmiştir. 

        Tablo 18: Mali Rasyolar Tablosu 

 

2017 yılında Kurumun varlıkları %32,8 oranında artış gösterirken, yabancı kaynak 

kullanımının %113,0 oranında artması nedeniyle, varlıkların yabancı kaynaklarla karşılanma 

oranı 4,6 puan artarak %12,3’e yükselmiştir. 2017 yıl sonu itibarıyla Kurumda kullanılan 

kaynakların %87,6’sı öz, %12,4’ü yabancı kaynaklardan oluşmuş olup, toplam kaynaklar 

içinde yabancı kaynakların payının artmasında kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde takip 

Artış-

2016 2017 azalış 

% % %

1-Mali kaldıraç=

    Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı 7,7 12,3 60,4 

2-Mali yeterlilik=

    Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 1.206,9 714,9 (40,8)

3-Cari oran=

    Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 678,4 398,3 (41,3)

4-Likidite oranı=

    (Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar 628,1 378,1 (39,8)

5-Mali kârlılık=

    Dönem kârı x100/Ödenmiş sermaye 138,6 310,6 124,1 

    Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 11,7 20,7 77,7 

6-Faaliyet kârlılığı (Öz kaynaklar yönünden)=

    Faaliyet kârı x 100/Öz kaynaklar 9,1 16,0 75,5 

7-Varlıklar arası ilişkiler:

    Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 14,2 11,1 (22,2)

8-Alacak devir hızı=

    Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 47,1 44,7 (5,1)

9-Dönen varlık devir hızı=

    Net satışlar/ Dönen varlıklar 2,4 1,9 (20,9)

10-Net işletme sermayesi devir hızı=

    Net satışlar/Net işletme sermayesi 2,8 2,5 (9,9)

11-Öz kaynak devir hızı=

    Net satışlar/Öz kaynaklar 0,9 0,9 (5,1)

12-Maliyet giderleri göstergesi=

    Satışların maliyeti x100/Net satışlar 57,8 53,1 (8,1)

13-Faaliyet giderleri göstergesi=

    Faaliyet giderleri x100/Net satışlar 32,5 29,0 (10,8)

Rasyolar



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 40 

 

edilen 140.892 bin TL tutarındaki cihazlar üzerinden alınan bandrol ücretlerinin yıl sonu 

itibarıyla gelir tahakkuku etkili olmuştur. 

Kurumun 2016 yılı net satış hasılatı 2.033.141 bin TL, 2017 net satış hasılatı 

2.434.623 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılı net satışları içinde yer alan 1.755.573 

bin TL, 2017 yılı net satışları içinde yer alan 2.163.146 bin TL tutarındaki gelirler bandrol 

ücreti ve elektrik enerjisi hasılat payından oluşmuştur. 

Kurumun satışlarıyla ilgili mali oranları gelir tablosunda yer alan net satış hasılatı esas 

alınarak hesaplanmıştır. Herhangi bir maliyet karşılığı olmayıp, kamusal katkı mahiyetindeki 

söz konusu bandrol ücretleri ve elektrik enerjisi hasılatı payları hariç tutulduğunda, Kurumun 

faaliyetleriyle ilgili 2016 yılı net satış hasılatı 277.568 bin TL, 2017 yılı net satış hasılatı 

271.477 bin TL olmakta olup, Kurumun faaliyetleriyle ilgili satış hasılatında önceki yıla göre 

%2,2 oranında 6.091 bin TL azalış olduğu görülmektedir. Satışlarla ilgili mali oranların 

değerlendirilmesinde, Kurumun faaliyetleri ve maliyetleriyle doğrudan ilgisi olmayan söz 

konusu bandrol ücreti ve elektrik enerjisi hasılat payı gelirlerinin etkisi dikkate alınmalıdır. 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5’inci maddesi gereğince hesap 

dönemi sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer 

alanlar denetime sunulmuş olup, denetim bunlar ile usul ve esasların 8’inci maddesinde yer 

alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

-Yevmiye defteri 

-Geçici ve kesin mizan 

-Bilanço 

-Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

-Envanter defteri 

-Öz kaynak değişim tablosu 

-Nakit akış tablosu 

-Gelir tablosu 

Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço, gelir tablosu ve 

nakit akış tablosuna verilmiştir.  
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2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre doğru ve güvenilir 

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve 

işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu 

mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin 

ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik 

gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş 

amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve 

planın uygulama programlarına uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile 

bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak 

oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını 

oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından 

sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin kanunlar, 

diğer hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama 

programlarına uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence 

vermek amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 
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4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu, 

genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim 

rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi olduğu diğer mevzuattır. 

Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali 

rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve 

güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek,  kamu idaresinin ulusal 

ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik 

gerekler dâhilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, 

kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma 

planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç 

kontrol sistemlerini değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim 

raporunu üretmek amacıyla yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol 

sistemleri de değerlendirilmiştir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, 

belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

oluşturmaktadır. 
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Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2017 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte 

yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği 

kanaatine varılmıştır. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

7.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.1.1: Kurumun prodüksiyon kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı 

Kamu yayıncılığı yapan Kurumun radyo ve televizyon yayın, program faaliyetlerine 

ilişkin planlamalar yıllık genel yayın planları ile belirlenmektedir. Genel yayın planları ile 

ilgili incelemelerde; Anayasa ve diğer yasal mevzuatta yer alan genel ve özel yayın ilke ve 

esaslarının yanı sıra, radyo ve televizyon kanallarında yer verilecek program türleri ile 

hedeflenen yayın süre ve oranlarına yer verilmekle birlikte, hangi tür yapım ve programların 

dışarıdan temin edileceği, Kurumun mevcut insan gücü ve prodüksiyon kaynaklarıyla 

yapılacak üretim imkanlarının neler olduğu konusunda eksiklikler bulunduğu görülmüştür. 

2017 yılında Kurum dışına yaptırılan program giderleri önceki yıla göre %6,2 

oranında artışla 383.510.585 TL, Kurum dışı kiralanan program giderleri önceki yıldan 

%152,9 oranında fazlasıyla 14.607.327 TL, televizyon program hizmetleri için Kurum dışı 

şahıslara yapılan ödemeler yaklaşık geçen yıl düzeyinde olmak üzere 37.407.866 TL ve radyo 

program hizmetleri için Kurum dışı şahıslara yapılan ödemeler geçen yıla göre %23,8 artışla 

14.526.345 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Dış yapım iç yapım yayın süreleri irdelendiğinde iç yapım yayın sürelerinde geçmiş 

yıllara göre nispi artışlar sağlandığı gözlenmekle birlikte mevcut potansiyelin daha etkin 
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kullanımına yönelik çalışmaların sürdürülmesinde önemli yarar bulunmaktadır. Nitekim bu 

husus Kurum Teftiş Kurulu incelemelerinde de ortaya konulmuştur. 08.09.2017 tarihli Teftiş 

Raporunda;  Kurumda bilgi birikimi ve iş deneyimine sahip önemli sayıda yapımcı 

bulunduğu, bunun yanı sıra zengin bir yayın arşivinin ve prodüksiyon kaynaklarının olduğu, 

dolayısıyla yayıncı birimlerin talep etmesi halinde, İç Yapımlar Koordinatörlüğünün daha 

fazla sayıda iç yapım gerçekleştirme potansiyelinin bulunduğu vurgulanmıştır. Raporda, İç 

Yapımlar Koordinatörlüğünün potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılmasını teminen, 

yayıncı birimlerin iç yapımlara daha da fazla yönelmesini teşvik edici girişimlere devam 

edilmesi önerisinde bulunulmuştur. 

Esasen bu konuda Kurum Yönetim Kurulu tarafından da 26.11.2014 tarih ve 2014/476  

sayı ile bir prensip kararı alınmış bulunmaktadır. Söz konusu kararda özetle; Kurumun 

yayınları için ihtiyaç duyulan programların, öncelikle Kurum imkanları araştırılarak söz 

konusu yapımın iç yapım olarak yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesi, dışarıya sipariş 

edilmesine karar verilen yapımların, ne sebeple iç yapım olarak yapılamadığı, dış yapım 

olarak yapılmasına neden karar verildiği (daha zengin içerik, renk, stil, kurumun imkansızlığı, 

farklı üslup, birikim ve bakış açısı gibi) net olarak ikna edici gerçekler ortaya konularak, 

yapımın dışarıya sipariş edilmesi gereği vurgulanmıştır. 

Kuşkusuz, 14 televizyon ve 16 radyo kanalı ile faaliyetini sürdüren Kurumun iç 

yapımların yanı sıra, dışarıdan da yapım, dizi film, film ve program temin etmesi gerekliliği 

söz konusu olmaktadır. Burada esas olan Kurum kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılması ve iç yapım-dış yapım dengesinin sağlanmasıdır.  

Öneri: 

Kurumun yıllık genel yayın planı ve yıllık programlarında, radyo ve televizyon 

kanallarında yer verilecek program türleri ve bu türlere ilişkin hedef ve ilkeler ile hedeflenen 

yayın süre ve oranlarının yanı sıra, hangi tür programların Kurum imkanlarıyla 

gerçekleştirileceği, hangi tür yapım ve programların ise dışardan temin edileceği konusunda 

hedef ve ilkelerin belirlenmesi; Kurumun mevcut insan gücü ve prodüksiyon alt yapısının en 

etkin ve verimli bir şekilde kullanımına yönelik tedbirler alınarak yayıncı birimlerin iç 

yapımlara daha fazla ağırlık vermesinin sağlanması. 
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BULGU 7.1.2: Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (KKYS)’nin uygulamaya 

konulmasında ortaya çıkan gecikmeler 

Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacına yönelik Kurumsal Kaynak 

Planlaması Projesi (ERP) çalışmalarına 2010 yılında başlanmış,  muhasebe, finans ve satın 

alma modüllerinden oluşan bilgi sistemi 2011 yılında hizmete verilmiştir. Ancak daha sonraki 

çalışmalarda ilave edilen modüllerle birlikte ortak bir veri tabanı oluşturulması ve bütünleşik 

çalışmanın sağlanması noktasında çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Kurum kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla prodüksiyon kaynaklarının 

ortak bir havuz içine alınarak, mevcut stüdyoların, naklen yayın/up linklerin, dış çekim, video 

kurgu/montaj, seslendirme, grafik animasyon imkânlarının ortaklaşa kullanımının planlanması 

ve yapımcılara tahsisi için de bir sistem oluşturulmuştur. Mevcut imkanların kullanımına 

yönelik merkezi bir planlama ve ölçümlenme imkanı sunan bu düzenleme Kurum 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından önemli bir gelişme olmuştur. 

Yönetim Kurulunun 2015/195 sayılı kararı kapsamında satın alınması öngörülen yeni 

bir Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi için gerekli şartnameler hazırlanarak DMO'ya 

gönderilmiş ve ihale süreci başlatılmış olmasına rağmen, DMO ihaleyi sonlandıramamış, 

ihale 25.12.2015 tarihinde iptal edilmiştir. Konu ile ilgili olarak 2016 yılında da ihaleye 

çıkılamamış, 2017 yılında şartnamelerin güncellenmesi ve sistemin yapısını etkileyen 

Kurumum iş akışlarının yeniden düzenlemesiyle ilgili çalışmalar yürütülmüştür. 

Kurumsal Kaynak Yönetim Sisteminin Teknik şartnamesinin oluşturulması, alım 

süreçlerinin belirlenmesi ve kurulum çalışmalarının tamamlanması için 05.03.2018 tarih ve E-

74962 sayılı Makam Olur’u ile bir komisyon teşkil edilmiştir 

Kurumda Kurumsal Kaynak Yönetim Sisteminin tüm bileşenleriyle etkin bir şekilde 

kurulması çalışmalarının önceki yıllardan bu yana devam ettiği gözlenmektedir.  

Öneri: 

Kurumun prodüksiyon alt yapısı ve iş gücü başta olmak üzere tüm kaynakların etkin 

ve verimli kullanılmasına, iş süreçlerinin standardize edilmesine, etkili bir planlama 

yapılmasına, maliyetlerin düşürülmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına imkan sağlayan 

Kurumsal Kaynak Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarına hız verilerek, sistemin bir an 

önce uygulamaya konulması. 
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BULGU 7.1.3: Kurumda etkin bir iç kontrol ve risk yönetim sistemi 

kurulmasının gerekli olması 

Kurumun 5018 sayılı Kanun kapsamında bulunmaması, KİT Genel Yatırım ve 

Finansman Programı Kararnamelerine de kısmen tabi olması nedeniyle, kamu idareleri ve 

KİT’ler için zorunlu olan iç kontrol sistemi oluşturulması çalışmaları Kurumda gerektiği 

şekilde yürütülememiştir. 

Kamu özel ayırımı olmaksızın, faaliyetlerini etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde 

yürütmek ve kurumsallaşmak isteyen tüm işletme ve kuruluşlar için iç kontrol sisteminin 

önemi büyüktür. Kurumun amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin 

belirlenmesi ve bu riskleri yönetmek için uygun kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması 

gerekmektedir. Bu amaçla Kurumda iş akışlarının yeniden düzenlenmesi çalışmalarının 

sonuçlandırılması ve kurumsal risk analizlerinin yapılması gerekli olup, bu çalışmalar stratejik 

planın temellerini oluşturan gerçek hedeflerin ortaya konulması açısından da önem arz 

etmektedir.  

Öneri: 

Kurum faaliyetlerinin, stratejik hedefler doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülebilmesi, maruz kalınan risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla; 

faaliyetlerin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara uygun, etkin, yeterli bir iç kontrol 

ve risk yönetim sisteminin kurulması, yılda en az bir kez kontrol öz değerlendirmesi 

yapılması ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesi ve geliştirilmesi. 

BULGU 7.1.4: 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 

Hakkında Kanunun 26’ncı maddesine istinaden TRT ve karasal yayın statüsüne sahip 

yayıncı kuruluşlar  tarafından 2012 yılında kurulan Anten A.Ş.’nin durumunun, anılan 

Kanun maddesinde 2017 yılında yapılan değişiklik çerçevesinde yeniden 

değerlendirilmesinin gerekli olması 

Kurumun iştiraki olan Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim 

Şirketi, 6112 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 

Kanun’un 26/8 maddesinde yer alan, kanun gereği yapılacak lisanslamalarla birlikte tüm 

televizyon ve radyo yayınlarının Ulusal Karasal Yayın Lisansına sahip kuruluşlarca ortak 

olarak kurulacak tek bir verici tesis ve işletim şirketince kurulan ve işletilen radyo ve 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 47 

 

televizyon verici tesislerinden yapılmasını öngören hükme istinaden TRT ve karasal yayın 

statüsüne sahip yayıncı kuruluşlar  tarafından 2012 yılında kurulmuştur. 

29.05.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan Ana Sözleşme ile 

Şirketin amaçları; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 

Hakkında Kanun ve RTÜK tarafından hazırlanan ikincil mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri 

almak koşulu ile radyo ve televizyon vericileri için anten taşıyıcı yapıları, radyo ve TV 

yayınlarının iletim ve naklinde kullanılan vericileri ve yayın teçhizatını kurmak, işletmek, 

bakım ve onarımlarını yapmak, söz konusu vericiler ve yayın teçhizatı ile lisans veya yayın 

izni veya geçici yayın izni sahibi radyo ve TV yayıncılarının yayınlarını iletmek olarak 

belirlenmiştir. 

Esas sermayesi 17.680.000 TL olan Şirket 16 ortaklı olup 15 ortak %6’şar oranında, 

TRT ise %10 oranında sermaye payına sahiptir. 

Şirket 2012 yılında tüzel kişilik kazanmasına rağmen aktif bir faaliyet içine 

giremediği, faaliyetlerine ilişkin belirsizliklerin giderilemediği anlaşılmıştır. 

2017 yılında 6112 sayılı Kanunun 26/8 maddesinde 687 sayılı KHK ile yapılan 

değişiklik nedeniyle Şirketin durumunun yeniden değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

Söz konusu düzenlemede; “Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca kendilerine 

tahsis edilen televizyon kanalı, multipleks kapasitesi ile radyo frekanslarından yapacakları 

yayınlarını, tek bir verici tesis ve işletim şirketince kurulan ve/veya işletilen radyo ve 

televizyon verici tesislerinden yapmak zorundadır. Sermayesinin en az yarısı kamuya ait 

olmak üzere kurulan veya iştirak edilen verici tesis ve işletim şirketinin uyması gereken 

şartlar Üst Kurulca belirlenir ve şartları yerine getiren tek bir verici tesis ve işletim şirketine 

yayın iletim yetkisi verilir.” Hükmüne yer verilmiştir. Böylece, bu kapsamda kurulacak 

şirketin sermayesinin en az yarısının kamuya ait olması zorunluluğu getirilmiş 

bulunduğundan, %10 oranında sermayesine sahip olunan Anten A.Ş.’nin sermayesinde başka 

kamu payı da olmadığı dikkate alınarak hukuki statüsünün gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 

Kanun’da 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı KHK ile 

yapılan değişiklikle özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kendilerine tahsis edilen 

televizyon kanalı, mültipleks kapasitesi ve radyo frekanslarından yapacakları yayınların 
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sermayesinin en az yarısı kamuya ait verici tesis ve işletim sistem şirketine ait altyapı 

üzerinden yapılması zorunluluğunun getirildiği, bunun yanı sıra PTT A.Ş.’nin 30.03.2017 

tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda bu amaçla Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri 

Anonim Şirketi’nin kurulmasına karar verildiği dikkate alınarak, 29.05.2012 tarihi itibarıyla 

kurulan ve Kurumun hali hazırda %10 oranında hissesi bulunan Anten A.Ş.’nin geleceğinin 

ve/veya ortaklık yapısının yeniden belirlenmesi. 

BULGU 7.1.5: Eski yıllarda SSK’ya ihtirazi kayıtla ödenen prim ve gecikme 

cezalarına ilişkin olup Kurum bilançosunda diğer çeşitli alacaklar hesabına kaydedilen 

1.411 bin TL tutarındaki meblağın yıllardır hesapta hareket görmeden bekletilmesi ve 

tasfiye edilmemesi 

Kurumun 2017 yılı bilançosunda yer alan ve geçmiş yıllardan devreden 1.411 bin TL 

tutarındaki alacak, Kurum ünitelerinin ürettiği programlarda akitli olarak çalıştırılan kişilerle 

ilgili istisna akdiyle sigortasız personel çalıştırmaktan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna 

ihtirazi kayıtla yatırılan sigorta prim cezasını ifade etmektedir. 

TRT Genel Müdürlüğü’nün geçmiş yıllarda ödemek zorunda kaldığı prim borçları, 

gecikme cezası ve idari para cezaları, muhtelif Yönetim Kurulu kararlarıyla zarar 

kaydedilmiştir. Ancak, istisna akdi ile çalıştırılan kişilerle ilgili ödenen gecikme cezası ve 

idari para cezalarının zarar kaydedilmesi hususunda TRT Genel Müdürlüğünce yapılan 

teklifler Yönetim Kurulunun 09.05.2005 tarih 85 sayılı ve 25.02.2006 tarih 32 sayılı 

kararlarıyla; “Sorumluların belirlenerek, zararın sebebiyet verenlere rücu edilmesi kaydıyla” 

kabul edilmiştir. 2007-2008 yıllarında da konu gündeme geldiğinde aynı yönde kararlar 

alındığı ve alınan her karar akabinde Genel Müdürlükçe Teftiş Kurulunun görevlendirildiği, 

Kurulca hazırlanan inceleme raporlarında “zararın sebebiyet verenlere rücu edilmesi şartının 

kaldırılması” sonucuna ulaşıldığı ve bu durumun bir kısırdöngü oluşturduğu görülmüştür. 

Bu konuda 2004 yılında Başbakanlık Teftiş Kurulunca da inceleme yapılmış ve 

hazırlanan raporda; ihtirazi kayıtla ödenen para cezalarından dolayı TRT Kurumunun zarara 

uğratıldığı iddiasında bulunmanın mümkün olmadığı, bu nedenle ödenmiş para cezalarından 

dolayı herhangi bir şahsa çıkar sağlamak şeklinde nitelendirilebilecek bir tazminat talep ve 

teklifine yasal dayanak olmadığı cihetle yapılacak bir işlem bulunmadığı” kanaatine yer 

verilmiştir. 
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Gerek Başbakanlık Teftiş Kurulu incelemesi, gerekse Kurum Teftiş Kurulu 

incelemeleri sonucunda kişisel sorumluluk tespiti yapılmamasına ve Kurum zararının söz 

konusu olmadığı belirtilmesine rağmen, hesap tasfiye edilmeksizin bilançonun aktifinde 

izlenmeye devam edilmektedir. 

Öneri: 

Kurum ünitelerince üretilen programlarda istisna akdiyle çalıştırılan kişilerle ilgili 

olarak geçmiş yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumuna ihtirazı kayıtla ödenen sigorta primi, 

gecikme cezası ve idari para cezaları konusunda, gerek Başbakanlık Teftiş Kurulunca, gerekse 

Kurum Teftiş Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda, Kurum zararının söz konusu 

olmadığı ve kişisel sorumluluğun bulunmadığı yönünde görüş ve kanaat belirtildiği hususu da 

dikkate alınarak, diğer alacaklar hesabında yıllardır bekletilen 1.411.171 TL tutarındaki 

meblağın TRT Yönetim Kurulu tarafından biran önce karara bağlanarak tasfiye edilmesi. 

BULGU 7.1.6: Kurumun Stratejik Planının bulunmaması 

Kurumun stratejik planı ve performans programı bulunmamakta; yayın program 

faaliyetleri ile ilgili başlıca hedef ve göstergeler yıllık olarak hazırlanan Genel Yayın Planı ile 

belirlenmektedir. 

Kurumun, stratejik plan hazırlama zorunluluğu bulunan kuruluşlar arasında yer 

almamış olması stratejik amaç ve hedeflerini belirlemesine ve ileriye dönük plan 

hazırlamasına engel teşkil etmemektedir. Kamu yayıncılığı görevinin daha etkin bir şekilde 

yerine getirilebilmesi, varlık ve kaynakların yönetiminde etkin bir kontrolün sağlanması ve bu 

kaynakların amaç ve hedeflere odaklı olarak kullanılabilmesi için, yıllık planların dışında 

daha uzun vadeli stratejik planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Stratejik plan konusuna Kurum tarafından da olumlu yaklaşılarak hazırlık 

çalışmalarının yürütüldüğü gözlenmiş olmakla birlikte henüz uygulamaya konulmuş bir 

stratejik plan bulunmamaktadır.  

Öneri: 

Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine uygun stratejik planının hazırlanması ve 

uygulamaya konulması, bu çerçevede yıllık performans programlarının düzenlenmesi, yayın 

program planlamaları ile bütçe ve yatırım-finansman programlarının da yine stratejik amaç ve 

hedefler doğrultusunda oluşturulması. 
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BULGU 7.1.7: Kurumda daha etkin bir idari yapılanma ve gerçek personel 

ihtiyacının belirlenebilmesi için iş analizi-iş etüdü çalışmalarının gerekli olması 

TRT’nin merkez ve taşra birimleri için belirlenen kadro karşılığı sözleşmeli personel 

ile diğer sözleşmeli personelin 2017 yılı program kadro sayısı 9.915 olarak tespit edilmiş, yıl 

sonu itibarıyla fiilen çalışan personel sayısı ise 7.133 olarak gerçekleşmiştir. Bunun 6.900’ü 

kadro karşılığı sözleşmeli personel, 233’ü de sözleşmeli personeldir.  

Diğer yandan, Kurumda personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımının kapsamı da son 

yıllarda genişlemiştir. 

Kurumun idari yapısı ile personel kadro ve pozisyonlarında zaman zaman değişiklikler 

yapılmakla birlikte, esas itibarıyla geçmiş yıllarda teşkil edilmiş olan organizasyon ve kadro 

yapısı ile faaliyetler sürdürülmekte; bilimsel esaslara göre hazırlanmış norm kadrolar 

bulunmamaktadır. Bu da gerçek personel ihtiyacının tespitini ve işin niteliğine uygun personel 

seçimini güçleştirmekte, mevcut kadroların ihtiyaca göre dağılımını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Son yıllarda radyo ve televizyon yayıncılığı, bilişim teknolojisi ve prodüksiyon 

hizmetlerinde önemli gelişme ve değişimler meydana gelmiş, Kurumun yayın program hizmet 

alanı önemli ölçüde genişlemiştir. Dolayısıyla Kurum, yayın program prodüksiyon işlerinin 

bir kısmını kendi iç kaynaklarıyla yerine getirirken, bir kısmını dışardan temin etme yoluna 

gitmektedir. Bu açıdan işgücü ve prodüksiyon alt yapısının en etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılması hususu daha fazla önem kazanmış olup, Kurumda iş etüdü-ve iş analizi 

çalışmalarının yapılması gerekli hale gelmiştir. Bu kapsamda; Kurumun kendi imkanlarıyla 

yapacağı işler ile dışarıdan temin edilecek yapım ve programlar ve personel çalıştırmasına 

dayalı hizmet alımının mahiyeti, niteliği ve kapsamı iş gereklerine uygun şekilde belirlenerek 

gerçek personel ihtiyacı ve istihdam niteliklerinin ortaya konulması önem arz etmektedir. 

Öneri: 

Kurumda daha etkin bir idari yapılanmanın sağlanması ve işgücü ihtiyacının iş 

gereklerine uygun şekilde daha gerçekçi bir şekilde tespit edilebilmesi için üniteler itibarıyla 

iş etüdü ve iş analizi çalışmalarının yapılması; bu kapsamda personel kadro ve pozisyon 

unvanları ile görev ve hizmet tanımlamalarının ve atama niteliklerinin güncellenmesi; yapısal 

değişim ve süreç iyileştirmelerinin işlerliği ve etkinliğini sağlamak üzere gerekli hukuki 

düzenlemelere gidilmesi.  
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BULGU 7.1.8: 2954 sayılı Kanunla Kurumda istihdamı öngörülen sözleşmeli 

personelin unvan, sayı ve pozisyon dağılımının belirlenmemiş olması; görev ve hizmet 

tanımları ile bu hizmetlere atanacaklarda aranan niteliklerin güncel olmaması; ücret 

uygulamasının iç mevzuatla belirli usul ve esaslara bağlanmamış olması 

Kurumun sözleşmeli personel uygulamasını düzenleyen 2954 sayılı Kanun’un, 

02.01.2017 tarih ve 680 sayılı KHK ile değişik 50/ı maddesinde; sözleşmeli personel, 

Kurumda radyo-televizyon yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerini yürütmek üzere 

Kurumca yapılacak sınavla istihdam edilen, istihdama ve sözleşmeye ilişkin usul ve esasları 

ve ücretleri Yönetim Kurulunca belirlenen yerli veya yabancı uyruklu personel olarak 

tanımlanmış, sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel sayısının 300’ü geçmeyeceği, 

ancak, yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarında fiilen çalıştırılmak üzere bu sayıya 

ilaveten 450 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli personel istihdam edilebileceği 

öngörülmüştür. 

2954 sayılı Kanun’da sözleşmeli personel sayısına ilişkin üst sınırlar belirlenmiş 

olmakla birlikte, sözleşmeli personelin posizyon, unvan, sayı ve niteliklerine ilişkin ayrıntılı 

düzenleme yapılmamıştır. TRT Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde; 

sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan ve sayısının, Kanunda belirlenen üst sınırı 

aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirleneceği öngörülmüştür. Gerçek personel 

ihtiyacının tespit edilebilmesi ve belirlenen ihtiyaca uygun personel istihdamı için bu konuda 

bir çalışma yapılması gerekli bulunmaktadır.  

Her ne kadar TRT Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel 

Yönetmeliği’nde, sözleşmeli personelin pozisyonları ve atama nitelikleri yönünden 7 ayrı 

sözleşmeli personel pozisyonuna yer verilmiş ise de bu düzenlemenin de güncellenme ihtiyacı 

bulunmaktadır.  

Sözleşmeli pozisyonlardan yardımcı yapım elemanı olarak Kuruma girebilmek için en 

az ilkokul mezunu, diğer pozisyonlara atanabilmek için esas itibarıyla üniversite ve yüksek 

okul mezunu olma şartı yeterli görülürken, atama nitelik ve şartlarına ilişkin ayrıntılı 

düzenleme yapılmamıştır. Uygulamada en çok yapım yayın elemanı unvanıyla istihdama 

gidilmiş, işe alımlar esas itibarıyla sözlü-mülakat yoluyla gerçekleştirilmiştir. Yapım Yayın 

Elemanı, hem kadro karşılığı sözleşmeli kadrolarında, hem de sözleşmeli pozisyonlarda yer 

almaktadır. Söz konusu unvanla ilgili kadro karşılığı personel olarak atanabilmek için en az 4 

yıllık üniversite mezunu olma şartı gerekmekte, ayrıca KPSS puan barajı ile yazılı ve sözlü 
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sınav şartı bulunmaktadır. Buna karşılık, aynı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna giriş 

için 2 yıllık yüksek okul mezunu olma şartı yeterli olabilmekte ve sözlü-mülakat yoluyla giriş 

mümkün bulunmaktadır. Diğer yandan yönetmelikte sözleşmeli personelin işe alımı ile ilgili 

olarak, sadece program haber personeli için en az 2 yıllık tecrübe tercih nedeni olarak 

düzenlenmişken, diğer pozisyonlar için tecrübe şartına yer verilmemiş; yine mütercimlik için 

zorunlu tutulan yabancı dil diğer pozisyonlar için tercih nedeni olarak kabul edilmiştir.  

Esasen başta yabancı dilde yayın yapan televizyon kanalları olmak üzere Kurumda 

sözleşmeli personel istihdamı için öngörülen radyo-televizyon yayın, yapım, teknik ve bilişim 

hizmetleri özel nitelik, tecrübe ve uzmanlık isteyen alanlardır. Sözleşmeli personel 

uygulamasındaki amacın bu alanlarda yetişmiş, yetkin ve nitelikli işgücünün istihdamının 

sağlanabilmesi olduğu hususu gözden uzak tutulmamalıdır. Dolayısıyla bu amaca yönelik 

olarak ihtiyaca uygun görev ve hizmet tanımlamalarının yapılması, özel niteliklerin ve atama 

şartlarının buna göre düzenlenmesi ve işe alımda nitelikli personel seçimini esas alan ayrıntılı 

usul ve esasların belirlenmesi gerekli bulunmaktadır. Bu çerçevede, farklı görevler için aynı 

pozisyon unvanıyla personel istihdamı yerine işin mahiyetine ve hizmetin gereklerine uygun 

pozisyon unvanları ihdas edilerek atama nitelikleri yönetmelikte yeniden düzenlenmelidir. 

2954 sayılı Kanun’un 50/ı maddesinde “yabancı dilde yayın yapan televizyon 

kanallarında fiilen çalışanlar hariç, sözleşmeli personelin ücretlerinin 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlere uygulanan 

sözleşme ücreti tavanının dört katını geçemeyeceği” hükmü yer almıştır. Yabancı dilde yayın 

yapan televizyon kanallarında ise ücret sınırlamasına yer verilmemiştir.  

TRT Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği’nde; sözleşmeli 

personele Yönetim Kurulu tarafından pozisyon unvanları itibarıyla belirlenmiş bulunan taban 

ve tavan ücret oranları arasındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ücret 

ödeneceği, taban ve tavan oranlar arasındaki aylık ücretin belirlenmesinde sözleşmeli olarak 

çalıştırılacak personelin pozisyon unvanı, hizmet süresi, görev yerinin özelliği ve şartları ile 

eğitim seviyesinin dikkate alınacağı hususu yer almıştır.  

Uygulamada, görev ve hizmetlere göre unvan ayrıştırması ve hizmet tanımlarında 

güncelleme yapılmamış olması nedenleriyle, aynı unvanda işe alınan sözleşmeli personel 

arasında önemli ücret farklılıklarının oluştuğu görülmektedir. Örneğin; Yapım Yayın Elemanı 

unvanıyla işe alınan ve atama sırasında ücreti belirlenen sözleşmeli personelin her biri için 

farklı ücret uygulaması söz konusu olmakta, ancak pozisyon unvanı aynı olduğu için görevin 
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önemi ve ücret farkının nereden kaynaklandığı hususu atama kararından ve personel ile 

imzalanan standart sözleşmeden anlaşılamamaktadır. Diğer yandan bir kısım sözleşmeli 

personelin ücretlerinde yıl içinde önemli artışlar yapılırken, bazen de bir kısım personelin 

ücretinin düşürüldüğü görülmektedir. Kimi zaman yeni bir sözleşme akdedilmeksizin, kimi 

zaman sözleşmeler yenilenmek suretiyle yapılan bu önemli ücret değişiklikleri personelin 

performansına göre ünite amirlerince yapılan değerlendirmelere dayandırılmakta olup, bu 

konuda ayrıca belirlenmiş herhangi bir kriter bulunmamaktadır. Diğer yandan uygulamada 

aynı veya benzer unvanlı olup sözleşmeli pozisyonlarda çalışan personel ile kadro karşılığı 

olarak çalışan personel arasında da önemli ücret farklılıklarının oluşabildiği görülmüştür. 

Kurum Yönetim Kurulunun 12.04.2017 tarih ve 162 sayılı kararıyla; “sözleşmeli 

personel pozisyon unvanlarının taban ve tavan ücret oranları ve unvanların hizmet 

tanımlarındaki önemlilik ve önceliğe göre belirlenmesi, yabancı uyruklu personel için de 

makul bir üst sınır getirilmesi, yerli personel ücret oranları belirlenirken ücret makasının aynı 

veya benzer unvanlı kadrolu personel aleyhine fazla açılmamasına dikkat edilmesi, kişisel 

bazda aynı unvanda aylık taban ve tavan ücretin belirlenmesinde personelin pozisyon unvanı, 

hizmet süresi, görev yerinin özelliği ve şartları ile eğitim seviyesi gibi kriterlerin dikkate 

alınması” şeklindeki görüş benimsenerek bu doğrultuda gerekli çalışmaların yapılması uygun 

bulunmuştur. Anılan karar doğrultusunda Genel Müdürlüğün 28.07.2017 tarihli ve E.243956 

sayılı oluru ile oluşturulan Komisyonun 11.08.2017 tarihli tutanağında, “yabancı dilde yayın 

yapan kanallarda fiilen çalışan personele verilebilecek ücretin ve mali hakların 

belirlenmesinin uygun olacağı sonucuna varıldığı” ifade edildikten sonra, mevcut pozisyon 

unvanlarına göre ödenebilecek ücret alt ve üst dilimleri ile diğer bazı mali haklar 

belirlenirken,  Türkçe yayın yapan kanallarda çalışan sözleşmeli personelin unvan bazında 

ücret dilimleri konusunda herhangi bir skala yapılmamıştır. 

Komisyon tutanağının 1 no.lu ekinde; Türkçe yayın yapan kanallarda çalışan yardımcı 

yapım elemanı, yapım ve yayın elemanı, mütercim, program-haber personeli, teknik bilişim 

personeli, yabancı uyruklu personel, sanatçı ve kanal yayın yönetmenlerinin unvan ve 

ücretleriyle ilgili herhangi bir skala yapılmaksızın, tamamı için 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlere uygulanan sözleşme 

ücretinin dört (4) katına kadar ücret ödeneceğinin öngörülmesi, TRT Sözleşmeli Statüde 

İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde ve Yönetim Kurulunun 12.04.2017 tarihli kararında 

öngörülen amaç yönünden önemli bir eksiklik teşkil etmektedir. 
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Yabancı dilde yayın yapan kanallarda fiilen çalışan personel için belirlenmiş olan ücret 

skalası ise, güncellenmemiş durumdaki mevcut pozisyon unvanlarına göre yapılmış olup, 

taban ve tavan ücretler arasındaki fark oldukça geniş tutulmuş, dolayısıyla uygulamada ücret 

tespitindeki takdir yetkisi ağırlığını korumaya devam etmiştir. Ücret skalası ve uygulamaya 

ilişkin yürütülecek işlemler Yönetim Kurulu kararına dayalı bir iç düzenlemeye de 

bağlanmamıştır. 

09.07.2018 tarih ve 30473  3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 703 sayılı KHK’nın 95’inci maddesi ile 2954 sayılı Kanun’un 50’nci 

maddesinin (h) bendinde yer alan “sözleşmeli personel” ibaresi, “özel hukuk hükümlerine tabi 

personel” olarak değiştirilmiştir. 

Öneri: 

Sözleşmeli (özel hukuk hükümlerine tabi) personel uygulaması ile ilgili olarak; 

-TRT Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde, sözleşmeli 

personel pozisyonlarının unvan ve sayısının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesinin 

öngörüldüğü dikkate alınarak, Kurumda istihdam edilecek sözleşmeli (özel hukuk 

hükümlerine tabi) personelin birim veya kanal program bazında ihtiyaç tespitinin yapılması ve 

buna göre pozisyon, unvan ve sayıları belirlenerek Yönetim Kurulu kararına bağlanması, 

-Başta yabancı dilde yayın yapan televizyon kanalları olmak üzere Kurumda 

sözleşmeli (özel hukuk hükümlerine tabi) personel istihdamı için öngörülen radyo-televizyon 

yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerinin özel nitelik, tecrübe ve uzmanlık isteyen alanlar 

olduğu ve bu alanlarda yetişmiş, yetkin ve nitelikli işgücünün istihdamının sağlanmasının 

amaçlandığı dikkate alınarak, Kurum ihtiyaçlarına uygun şekilde görev ve hizmet 

tanımlamalarının yapılması, özel niteliklerin ve atama şartlarının buna göre düzenlenmesi ve 

işe alımda nitelikli personel seçimini esas alan ayrıntılı usul ve esasların belirlenmesi, farklı 

görevler için aynı pozisyon unvanıyla personel istihdamı yerine işin mahiyetine ve hizmetin 

gereklerine uygun pozisyon unvanları ihdas edilerek atama niteliklerinin belirlenmesi, 

-Kurum Yönetim Kurulunun 12.04.2017 tarih ve 162 sayılı kararında öngörüldüğü 

üzere, sözleşmeli (özel hukuk hükümlerine tabi) personelin aylık ücretinin tespitinde pozisyon 

unvanı, hizmet süresi, görev yerinin özelliği ve şartları ile eğitim seviyesini dikkate alan ve 

aynı veya benzer unvanlar arasında ücret dengesini gözeten bir ücret skalasının oluşturulması 

konusunun, sözleşmeli personel kadro ve pozisyonları ile hizmet tanımlarının güncellenmesi 
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çalışmaları çerçevesinde değerlendirilerek, yabancı dilde yayın yapan televizyon kanalları 

dahil ücret uygulamasına ilişkin tüm işlemlerin iç mevzuatla belirli usul ve esaslara 

bağlanması. 

BULGU 7.1.9: Hizmet alımı yoluyla Kurum dışından eleman temini 

uygulamasının ihtiyaç planlamasına ve belirli esaslara dayalı olarak yürütülmesinin 

gerekli olması 

Kurumun yayın program faaliyetleri kapsamında son yıllarda hizmet alımı yoluyla 

veya programlar üzerinden çalıştırılan personel sayısında önemli artışlar meydana gelmiştir. 

2017 yılı sonu itibarıyla çalışan yüklenici işi sayısı 1.889’dur. Ancak, radyo ve televizyon 

programlarında süreli ve akitli olarak çalışanlar da dikkate alındığında bu sayı daha da 

yükselmektedir.  

2017 yılında, temizlik, güvenlik, personel taşıma, hamaliye gibi muhtelif hizmet 

alımlarının yanı sıra, televizyon kanallarında ve programlarda da vasıflı vasıfsız eleman 

çalıştırmak amacıyla da hizmet alımı yoluna gidilmiştir. 

2017 yılında 1 yıl süreyle çalıştırılmak üzere Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü için 

14 kişilik, TRT Kürdi Kanal Koordinatörlüğü için 49 kişilik ve ayrıca 10 kişilik, Televizyon 

Dairesi Başkanlığı için 4 kişilik, TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü için 15 kişilik, Reklam 

Tasarım Dairesi Başkanlığı için 19 kişilik ve ayrıca 32 kişilik, Haber ve Spor yayınları Dairesi 

için 50 kişilik, TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü için 8 kişilik, Bilgi Teknolojileri Dairesi 

Başkanlığı için 17 kişilik, TRT El Arabia Kanal Koordinatörlüğü için 40 kişilik, TRT Haber 

Kanal Koordinatörlüğü için 25 kişilik, Dış Yayınlar Daire başkanlığı için 17 kişilik, TRT 

Müzik Kanal Koordinatörlüğü için 27 kişilik ve yine Televizyon Dairesi Başkanlığı için üç ay 

süreyle çalıştırılmak üzere 33 kişilik kalifiye yardımcı personel hizmet alım ihaleleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Kurumun hizmet alımlarının kapsamı, parasal tutarı ve yüklenici işçi sayısı önemli 

miktarlara ulaşmış bulunmaktadır. Bu nedenle, öncelikli olarak hizmet alımı yoluyla 

çalıştırılacak elemanlara ilişkin ihtiyaç tespitlerinin ayrıntılı bir çalışmaya dayandırılması 

gerekli hale gelmiştir. Bu konudaki ünite taleplerinin sayısal verilerden ibaret kaldığı, 

Yönetim Kuruluna sunulan müzekkerelerde bunun hangi ihtiyaçtan kaynaklandığının ve hangi 

niteliklerde personele ihtiyaç duyulduğunun detaylı olarak yer almadığı görülmektedir. 
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Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak personelin nitelikleri ile ilgili olarak, ihale 

şartnamelerinde 5 grup şeklinde bir ayrım yapılmış olsa da bunlar genel ifadelerle sınırlı 

kalmaktadır. Dolayısıyla istihdam edilecek personelin niteliklerinin ihtiyaca uygun şekilde 

ayrıntılı olarak tanımlanması ve bu konudaki tüm işlemlerin belirli esaslara bağlanması önem 

arz etmektedir. 

Diğer yandan üzerinde durulması gereken hususlardan biri de yüklenici personel 

tarafından Kurum aleyhine açılan davalardır. Bu konuda önceki dönemlerden itibaren 155 

dava takip edilmiş olup bunların ağırlıklı kısmı Kurum aleyhine sonuçlanmıştır. Taşeron 

işçiler izin, hafta sonu, bayram tatil ücreti, ihbar ve kıdem tazminatı gibi bir kısım mali ve 

sosyal haklarını alamadıklarında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde yer alan “asıl 

işveren…alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden 

veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren 

ile birlikte sorumludur.” hükmünden hareketle, Kuruma karşı dava açmakta ve bunların çoğu 

Kurum aleyhine sonuçlanmaktadır.  

Öneri: 

Kurumda, süreklilik arz eden personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarının ayrıntılı 

ihtiyaç tespitlerine dayalı olarak yürütülmesi ve gerekçeleri ile birlikte karara bağlanması, 

özellikle yayın yapım ünitelerinde ve televizyon kanallarında çalıştırılacak kalifiye yardımcı 

personel hizmet alımları konusunda; hizmet talebinin zorunluluğu ile ünitelerin 

uygulayabileceği ücret skalası, hizmet tanımı, deneyim, eğitim, sertifikasyon ve kurum içi 

kaynaklar gibi unsurların belirleyici kriterler olarak dikkate alınması ve bu konudaki tüm 

işlemlerin iç mevzuatla belirli esaslara bağlanması, ayrıca yüklenici işçilerin mali ve sosyal 

haklarının zamanında ve gerektiği gibi yerine getirilmesi konusunda etkin bir takip ve 

kontrolün sağlanması, yüklenici işçilerle Kurum arasındaki mevcut hukuki ihtilafların ve 

aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması. 

BULGU 7.1.10: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 
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7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: Kurum avukatlarının baro üyelik aidatlarının Kurumca 

karşılanmasının kamu avukatlarına ilişkin genel düzenleme ve uygulamalara aykırılık 

teşkil etmesi 

2013 yılında Kurum Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen TRT Hukuk 

Müşavirliğinin Görevlerine ve Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esasların 

10’uncu maddesinde, “1.Hukuk Müşavirinin gerekli gördüğü sayıda meslek personelinin baro 

kesenekleri Kurumca ödenebilir” hükmüne yer verilmiştir.  

Kurum tarafından 2017 yılında 14 avukat için toplam 3.725 TL baro aidatı ödenmiştir. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununda, genel olarak, avukatlık mesleğini yapabilmek için 

baro levhasına yazılma ve aidat ödeme mükellefiyeti getirildikten sonra, anılan Kanun'un Ek 

1'inci maddesindeki hüküm ile kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerde görevli avukatların 

baro levhasına yazılmaları isteğe bağlı tutulmuştur. Kamu görevini yürütmek için zorunlu 

tutulmayan bir üyeliğe ilişkin ödemenin kamu kuruluşu tarafından değil, üye olma tercihini 

kullanması durumunda bizzat kişinin kendisi tarafından ödenmesi gerekir. Nitekim bu durum 

diğer meslekler için de geçerlidir. Örneğin; denetim elemanı olarak kamuda görev yapan ve 

aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip görevlilerin meslek odalarına kayıtlı 

olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Kayıtlı olanların aidatları ise kendileri tarafından 

ödenmektedir. 

Kamuda görevli avukatların baro üyelik aidatlarının kurumlarınca ödenmesi hususu 

Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde hesap yargılamasına da konu olmuştur. Kamu 

kuruluşları ile ilgili olarak, Sayıştay 5. Dairesinin 2013 yılına ilişkin olarak aldığı 2015/118 

sayılı, 2014 yılına ilişkin olarak aldığı 2016/174 sayılı kararlarda özetle; 1136 sayılı Avukatlık 

Kanununda, genel olarak, avukatlık mesleğini yapabilmek için baro levhasına yazılma ve 

aidat ödeme mükellefiyeti getirildikten sonra, anılan hüküm ile kamu kurum ve kuruluşları ile 

kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli avukatların baro levhasına yazılmaları isteğe bağlı 

tutulduğu, diğer ifade ile avukatlık mesleğini yerine getirmek için baro levhasına yazılma ve 

aidat ödeme zorunlulukları bulunmadığı, bu nedenle, kendi istekleri ile baro levhasına yazılan 

kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri avukatlarının baro aidatlarının bu 

kurum ve kuruluşlar ile iktisadi teşebbüslerin bütçelerinden ödenmesinin mümkün 

görünmediği ifade edildikten sonra yapılan ödemelerin tazminine karar verilmiştir. 
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Yargı kararına kuruluşlar tarafından yapılan itiraz yerinde görülmemiş ve kararlar 

Sayıştay Temyiz Kurulunca onaylanmıştır. 

Baronun sağladığı imkanlardan yararlanmak üzere kendi istekleri ile baro levhasına 

yazılan Kurum avukatlarının baro aidatlarının TRT bütçesinden karşılanması uygulaması 

Sayıştay yargı kararlarına ve genel uygulamalara aykırılık teşkil etmektedir. 

Bu konuya 2016 yılı Sayıştay denetim raporunda da yer verilmiş ve 1136 sayılı 

Avukatlık Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi uyarınca Kurum avukatlarının baro aidatlarının 

ödenmemesi önerilmiş olmasına karşılık, uygulamaya son verilmemiş, 2017 ve 2018 yıllarına 

ait aidatların ödenmesine devam edilmiştir. 

Öneri: 

Kamuda görevli avukatların baroya üyelik aidatlarının kurumlarınca 

karşılanamayacağına ilişkin olarak Sayıştayca verilmiş olan yargı kararları da dikkate 

alınarak, Kurum avukatlarının baro aidatlarının TRT bütçesinden karşılanmaması; bu konuda 

TRT Hukuk Müşavirliğinin Görevlerine ve Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul 

ve Esasların 10’uncu maddesinde yer alan, “1.Hukuk Müşavirinin gerekli gördüğü sayıda 

meslek personelinin baro kesenekleri Kurumca ödenebilir.” hükmünün Sayıştayın anılan 

kararı ve genel düzenlemeler çerçevesinde gözden geçirilmesi. 

BULGU 7.2.2: Kurumun yönetim kademelerinde vekalet ve yürütme yoluyla 

yapılan görevlendirmelerin süreklilik arz etmesi 

2017 yılı sonu itibarıyla, Kurumun yönetim kademelerinde yer alan müdür ve üzeri 

kadrolardan 57’sinin vekalet ve yürütme şeklinde yapılan görevlendirmelerle yürütüldüğü; 

bunlardan 32’sinin 2017, 11’inin 2016, 8’inin 2015, 5’inin 2014 ve 1’inin 2012 yılından beri 

devam ettiği belirlenmiştir. 

Bir kısım boş kadro ve pozisyonlara uzun süre asaleten atama yapılmamasının yanı 

sıra, kimi zaman vekaleten görevlendirmelerde de aksaklıklar yaşanabildiği görülmektedir. Bu 

husus Kurum Teftiş Kurulu raporlarına da yansımıştır. TRT İzmir İl Müdürlüğü ile ilgili 

olarak düzenlenen 10.11.2017 tarihli Cevaplı Teftiş Raporunda; 2016 yılında vericiler ve 

haber hizmetlerinden sorumlu iki müdür yardımcılığı kadrosuna ve 2017 yılında radyo 

hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcılığı kadrosuna İl Müdürü onayıyla görevlendirmeler 

yapıldığı, bu görevlendirmelerin bir yıldan uzun süredir devam ettiği tespiti yapılmıştır. 

Raporda; TRT Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği ve 1540 sayılı 
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Genelge gereği, üç aydan fazla süren görevlendirmelerde, konunun vekaleten atama talebi 

olarak Genel Müdürlüğe gönderilmesi veya asaleten atama yapılması yönünde girişimlerde 

bulunularak sonucunun takip edilmesi önerisinde bulunulmuştur. 

Konu İl Müdürlüğünce 14.11.2017 tarihli yazı ile Genel Müdürlüğe (İnsan Kaynakları 

Dairesi Başkanlığı) intikal ettirilmiştir. Ancak Nisan/2018 ayında İzmir İl Müdürlüğünde 

yapılan tetkiklerde, üç il müdür yardımcılığına asaleten veya vekaleten atama yapılmaması 

nedeniyle, İl Müdürü onayıyla, kadro işlerinin görevlendirme yoluyla yürütülmesine devam 

edildiği belirlenmiştir. 

Vekalet, yürütme veya görevlendirme adı altında yapılan uzun süreli görevlendirmeler, 

mevzuata ve faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ilkesine uygun 

düşmemektedir.  

Öneri: 

Asli ve süreklilik arz eden kadro görevlerinin asaleten atanmış personel eliyle 

yürütülmesinin esas olması, vekalet, tedvir veya yürütme şeklindeki görevlendirmelerin 

istisnai durumlarda ve süreklilik arz etmeyecek şekilde uygulanması, ayrıca bu tür 

görevlendirmelerde asilde aranan nitelikleri haiz personelin bulunup bulunmadığı hususu 

üzerinde durulması. 

BULGU 7.2.3: Kurum faaliyet raporlarının gecikmeli olarak hazırlanması 

Kurumun 2017 yılı bilançosu, 28.03.2018 tarih ve 2018/88 sayılı Yönetim Kurulu 

kararı ile kabul edilerek 30.03.2018 tarihinde Sayıştaya gönderilmiş olmakla birlikte, 2017 

yılı Faaliyet Raporu Mart/2018 ayı sonuna kadar düzenlenmemiş, incelemelerin sürdüğü 

Haziran/2018 ayı itibarıyla da rapor henüz yayımlanmamıştır. Aynı durum önceki dönemlerde 

de söz konusu olup, faaliyet raporları gecikmeli olarak uygulamaya konulmaktadır.  

Diğer yandan, Kurum faaliyet raporlarında yer alan çalışma sonuçları ile ilgili program 

ve bütçe mukayeseleri genel nitelikte olup, detaylı karşılaştırmalar ile programlarda 

öngörüldüğü halde gerçekleştirilmeyen işlerin sebepleri ve bunlara ilişkin iktisadi ve mali 

analizler gibi hususlara yeterince yer verilmemekte, yine iştirakler ve bunların dönem 

sonuçlarına ilişkin bilgiler yönünden de eksiklikler bulunmaktadır. Dolayısıyla faaliyet 

raporlarının kapsamının da gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
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Öneri: 

Kurum faaliyet raporlarının kapsamlı ve karşılaştırmalı olarak hazırlanıp en geç ait 

oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bilanço ile birlikte yönetim kurulu kararına 

bağlanıp Sayıştaya gönderilmesi. 

BULGU 7.2.4: Yatırım programının öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilememesi 

Kurumun 2017 yılı yatırım programında; tamamı 2017 yılı içinde tamamlanmak üzere 

9 proje için 178.600 bin TL harcama yapılması öngörülmüş, nakdi gerçekleşme 61.759 bin 

TL ile %34,6 düzeyinde kalmıştır. 

Yatırımların geçmiş yıllara ilişkin gerçekleşmelerinde de benzer durumlar oluşmuş, en 

fazla %50 düzeyinde gerçekleşme sağlanmıştır. Bu durumun oluşmasında, ünitelerin yatırım 

talepleri oluşturulurken ayrıntılı ihtiyaç analizlerinin kimi zaman göz ardı edilmesi, birden 

fazla yılı kapsayan işlerin yıllara sari olarak projelendirilmemesi, yatırımlar yıllık olarak 

planlandığı için yıl sonlarına doğru yapılan alım taleplerinin yılı içinde karşılanmasında 

güçlük çekilmesi, yatırım gerçekleşmelerinin izlenmesi konusunda üniteler arasında 

koordinasyon eksikliği yaşanması başlıca etkenler olarak sayılabilir. 

Öneri: 

Yatırım ihtiyaçlarının daha gerçekçi bir şekilde tespiti ve detay projelerin buna göre 

hazırlanması konusunda ünitelerce azami titizliğin gösterilmesi, birden fazla yılı kapsayan 

yatırımların yıllara sari olarak projelendirilmesi, yılı içinde tamamlanması öngörülen 

projelerle ilgili alım ihalelerinin olabildiğince önceden planlaması yapılarak gecikmelere 

mahal verilmemesi, üniteler arasında daha etkin bir koordinasyon sağlanması, harcamaların 

ödenek bazında takibinin yanı sıra fiziki gerçekleşmelerin de izlenmesi, bu konudaki yazılım 

eksikliklerinin giderilmesi. 

BULGU 7.2.5: Kurumlar vergisi beyannamesi yönünden sorumluluk oluşturan 

hasılattan indirim ve kanunen kabul edilmeyen giderlerin nazım hesaplarda 

izlenmemesi 

2016 yılına göre %34,3 oranında 43.257 bin TL artarak 169.513 bin TL olarak 

gerçekleşen nazım hesapların; 138.651 bin TL’si alınan teminat mektupları, 30.824 bin TL’si 

verilen teminat mektupları, 34 bin TL’si demirbaş eşya zimmetleri, 4 bin TL’si kıymetli evrak 

cüzdanıyla ilgilidir. 
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2017 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde; indirim olarak 2.264.003 bin TL tutarında 

kurumlar vergisine tabi olmayan bandrol ve enerji gelirleri ile matraha ilave edilen 2.393 bin 

TL tutarındaki kanunen kabul edilmeyen gider beyan edilmiş olmasına karşılık, söz konusu 

indirim ve kanunen kabul edilmeyen giderler sorumluluk yönüyle nazım hesaplar içinde 

izlenmemekte, ilgili gelir ve gider hesaplarından alınarak beyannameye dahil edilmektedir. 

Öneri: 

Kurumun varlıklarını, alacak ve borçlarını doğrudan etkilemeyen, ancak Kurum 

açısından sorumluluk doğurabilecek nitelikte olan ve izlenmesi gereken tüm değerlerin nazım 

hesaplarda izlenmesi. 

8. SONUÇ 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, 2017 yılı bilânçosu ve 565.310.402,25 Türk 

Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 TRT’nin 31.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları 

            (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 TRT’nin 2017 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 TRT’nin 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 TRT’nin 2017 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

Ek 2.2 Kâr Dağıtım Tablosu 
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 (Ek: 1.1.a)

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

I-Dönen varlıklar

  A-Hazır değerler 463.149.268,90 786.784.734,22

     1-Kasa 129.041,70 95.108,82

     2-Alınan çekler

     3-Bankalar 463.022.517,17 786.688.741,03

     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) (4.172,02)

     5-Diğer hazır değerler 1.882,05 884,37

  B-Menkul kıymetler 0,00

     1-Hisse senetleri

     2-Özel kesim tahvil,senet ve bonoları

     3-Kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları

     4-Diğer menkul kıymetler

     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)

  C-Ticari alacaklar 44.414.044,19 64.500.297,22

     1-Alıcılar 41.699.309,65 62.612.930,11

     2-Alacak senetleri

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)

     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)

     5-Verilen depozito ve teminatlar 49.551,69 99.346,02

     6-Diğer ticari alacaklar 2.665.182,85 1.788.021,09

     7-Şüpheli ticari alacaklar 161.001.240,67 161.746.126,22

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (161.001.240,67) (161.746.126,22)

  D-Diğer alacaklar 9.888.306,55 15.156.884,44

     1-Ortaklardan alacaklar

     2-İştiraklerden alacaklar

     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar

     4-Personelden alacaklar 1.050.812,38 1.801.335,62

     5-Diğer çeşitli alacaklar 8.837.494,17 13.355.548,82

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)

     7-Şüpheli diğer alacaklar 208.590.805,70 202.078.429,11

     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (208.590.805,70) (202.078.429,11)

  E-Stoklar 63.527.268,57 65.541.175,99

     1-İlk madde ve malzeme 13.106.608,58 13.712.053,39

     2-Yarı mamuller

     3-Mamuller 117.496,48 146.508,15

     4-Ticari mallar 93.135,86 80.392,86

     5-Diğer stoklar 48.901.377,88 48.901.377,88

     1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)

     2-Verilen sipariş avansları 1.308.649,77 2.700.843,71

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti

     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti

     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı

     3-Taşeronlara verilen avanslar

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 268.443.080,51 337.817.536,50

     1-Gelecek aylara ait giderler 26.859.484,20 93.956.013,11

     2-Gelir tahakkukları 241.583.596,31 243.861.523,39

  H-Diğer dönen varlıklar 7.880.347,04 27.779.280,15

     1-Devreden KDV

     2-İndirilecek KDV

     3-Diğer KDV

     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 2.252.151,41 6.194.862,85

     5-İş avansları 4.862.793,51 20.854.270,05

     6-Personel avansları 765.402,12 730.147,25

     7 Sayım ve tesellüm noksanları

     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar

     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)

     Dönen varlıklar toplamı 857.302.315,76 1.297.579.908,52

  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun

Aktif (Varlıklar)

2016 2017

TL TL

31.12.2017 tarihli bilançosu
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(Ek: 1.1.b)

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

II-Duran varlıklar

   A-Ticari alacaklar 3.243.087,51 4.207.934,37

     1-Alıcılar

     2-Alacak senetleri

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)

     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)

     5-Verilen depozito ve teminatlar 3.243.087,51 4.207.934,37

      3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

   B-Diğer alacaklar 1.411.171,10 1.411.171,10

     1-Ortaklardan alacaklar

     2-İştiraklerden alacaklar

     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar

     4-Personelden alacaklar

     5-Diğer çeşitli alacaklar 1.411.171,10 1.411.171,10

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)

      7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

   C-Mali duran varlıklar 12.635.117,06 151.684.776,00

      1-Bağlı menkul kıymetler 0,00 150.000.000,00

      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)

      3-İştirakler 12.635.117,06 1.684.776,00

      4-İştirakler sermaye taahhütleri (-)

      5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)

      6-Bağlı ortaklıklar

      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)

      8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)

   D-Maddi duran varlıklar 332.766.621,07 343.636.417,68

      1-Arazi ve arsalar 15.088.979,26 15.088.979,26

      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 4.823.062,48 4.801.305,61

      3-Binalar 340.889.112,00 340.660.333,01

      4-Tesis, makine ve cihazlar 199.450.576,51 207.400.145,33

      5-Taşıtlar 12.331.106,48 12.894.494,16

      6-Demirbaşlar 298.822.459,48 339.211.244,26

      7-Diğer maddi duran varlıklar 12.805.663,08 9.274.515,14

      8-Birikmiş amortismanlar (-) (559.868.780,17) (612.607.755,75)

      9-Yapılmakta olan işler 5.559.901,51 6.060.049,00

      10-Verilen avanslar 2.864.540,44 20.853.107,66

   E-Maddi olmayan duran varlıklar 5.746.146,68 6.378.842,88

      1-Haklar 20.436.083,59 26.350.546,43

      2-Şerefiye

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri

      4-Araştırma ve geliştirme giderleri

      5-Özel maliyetler

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar

      7-Birikmiş amortismanlar (-) (14.689.936,91) (19.971.703,55)

      8-Verilen avansları

    F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

      1-Arama giderleri

      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri

      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar

      4-Birikmiş tükenme payları (-)

      5-Verilen avanslar

   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 9.894.964,59 822.304,71

     1-Gelecek yıllara ait giderler 9.894.964,59 822.304,71

     2-Gelir tahakkukları

   H-Diğer duran varlıklar 1.118.036.124,40 1.302.997.249,82

     1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV 1.114.010.708,50 1.298.993.994,90

     2-Diğer KDV

     3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar

     4-Diğer çeşitli duraan varlıklar 4.025.415,90 4.003.254,92

      Duran varlıklar toplamı 1.483.733.232,41 1.811.138.696,56

      Aktif (varlıklar) toplamı 2.341.035.548,17 3.108.718.605,08

 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 

Aktif (Varlıklar)

Önceki dönem Cari dönem

TL TL

31.12.2017 tarihli bilançosu
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(Ek: 1.1.c)

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar :

  A-Mali borçlar 

      1-Banka kredileri

      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)

      4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri

      5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri

      6-Çıkarılmış bonolar ve senetler

      7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler

      8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)

      9-Diğer mali borçlar

  B-Ticari borçlar 96.436.103,05 154.316.345,96

     1-Satıcılar 65.838.619,66 64.053.946,56

     2-Borç senetleri

     3-Borç senetleri reeskontu (-)

     4-Alınan depozito ve teminatlar 6.378.410,03 7.421.487,10

     5-Diğer ticari borçlar 24.219.073,36 82.840.912,30

   C-Diğer borçlar 8.368.894,05 2.572.650,90

     1-Ortaklara borçlar

     2-İştiraklere borçlar

     3-Bağlı ortaklıklara borçlar

     4-Personele borçlar 1.852.631,41 1.734.348,36

     5-Diğer çeşitli borçlar 6.516.262,64 838.302,54

     6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)

   D-Alınan avanslar 6.973.730,06 6.973.730,06 6.939.186,27 6.939.186,27

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri

     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı

   F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 14.323.592,41 20.786.826,82

    1-Ödenecek vergi ve fonlar 13.638.469,04 19.669.403,87

    2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 675.537,34 1.116.417,54

    3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlen. vergi ve diğer yük.

    4-Diğer yükümlülükler 9.586,03 1.005,41

   G-Borç ve gider karşılıkları

       1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları

       2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülük. (-)

       3-Kıdem tazminatı karşılıkları

       4-Diğer borç ve gider karşılıkları

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 267.276,04 141.196.566,05

     1-Gelecek aylara ait gelirler 0,00 140.892.386,15

     2-Gider tahakkukları 267.276,04 304.179,90

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

     1-Hesaplanan KDV

     2-Diğer KDV

     3 Sayım ve tesellüm fazlaları

     8-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar

      Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 126.369.595,61 325.811.576,00

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun

31.12.2017 tarihli bilançosu

Pasif (Kaynaklar)

Önceki dönem Cari dönem

TL TL
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(Ek: 1.1.d)

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar :

  A-Mali borçlar 

      1-Banka kredileri

      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)

      4-Çıkarılmış tahviller

      5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler

      6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)

      7-Diğer mali borçlar

  B-Ticari borçlar 14.562,65 14.562,65

     1-Satıcılar

     2-Borç senetleri

     3-Borç senetleri reeskontu (-)

     4-Alınan depozito ve teminatlar 14.562,65 14.562,65

     5-Diğer ticari borçlar

   C-Diğer borçlar 

     1-Ortaklara borçlar

     2-İştiraklere borçlar

     3-Bağlı ortaklıklara borçlar

     4-Diğer çeşitli borçlar

     5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)

     6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar

   D-Alınan avanslar

   E-Borç ve gider karşılıkları 52.747.168,41 55.675.644,01

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları 52.747.168,41 55.675.644,01

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 2.198,67

     1-Gelecek yıllara ait gelirler 2.198,67

     2-Gider tahakkukları

     3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

       1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek KDV

       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

       Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 52.761.731,06 55.692.405,33

       Yabancı kaynaklar toplamı 179.131.326,67 381.503.981,33

III-Öz kaynaklar

   A-Ödenmiş sermaye 182.000.000,00 182.000.000,00

       1-Sermaye 182.000.000,00 182.000.000,00

       2-Ödenmemiş sermaye (-)

       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları

       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)

   B-Sermaye yedekleri

       1-Hisse senedi ihraç primleri

       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları

       5-Diğer sermaye yedekleri

   C-Kâr yedekleri 1.727.682.491,92 1.979.904.221,50

       1-Yasal yedekler 59.406.194,03 59.406.194,03

       2-Statü yedekleri 1.648.598.694,38 1.900.820.423,96

       3-Olağanüstü yedekler 19.677.603,51 19.677.603,51

       4-Diğer kar yedekleri

       5-Özel fonlar

   D-Geçmiş yıllar kârları

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)

   F-Dönem net kârı (zararı) 252.221.729,58 565.310.402,25

        1-Teşebbüsün net kârı (zararı) 252.221.729,58 565.310.402,25

        2-Azınlık payları net kârı (zararı)

       Öz kaynaklar toplamı 2.161.904.221,50 2.727.214.623,75

 IV-Azınlık payları 

       Pasif (kaynaklar) toplamı 2.341.035.548,17 3.108.718.605,08

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun

Pasif (Kaynaklar)

Önceki dönem Cari dönem

TL TL

31.12.2017 tarihli bilançosu
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(Ek: 1.1.e)

1. 182.000.000,00

2. 136.294,25

a) 131.507,57

b) 4.786,68

3. 55.675.644,01

4.

5.

6.

7. 12.822.812,25

Döviz Cinsi Döviz Miktarı TL. Kuru Toplam  TL.Tutarı

AVRO 126.682,26 4,25395 538.900,01

USD 675.622,87 3,74327 2.529.038,82

GBP 1.903.082,21 5,08669 9.680.389,26

CHF 10.258,38 3,84909 39.485,41

CAD 2.791,53 3,00549 8.389,91

AUD 3.545,35 2,92489 10.369,76

MD Makedonya Dinarı18.894,36 0,07355 1.389,68

Manat 3.879,17 1,09468 4.246,45

Sum 22.559.468,09 0,00047 10.602,95

8. 11.007.793,14

9. 36.598.475,40

10.

11.

12.

13.

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar

14.

15.

Adı Pay Oranı Pay Tutarı

16.

Adı Pay Oranı Toplam Sermaye

Anten AŞ 9,5% 17.680.000 TL -

TİAK AŞ 10,0% 50 000 TL -

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

2017 Yılı Bilanço Dip Notları

Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) :

Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) :

Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı

Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:

Son Dönem Kârı

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları 

ve genel sekreter gibi üst yöneticilere :

Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı

Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı

Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı

Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı

Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı

Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :

Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı

Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :

Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı

İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının : 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu  

 

 

17.

a)

b)

18.

a)

b)

c)

19.

Ticari Alacaklar

a) Ana Kuruluş  

b) Bağlı Ortaklık

c) İştirakler (Anten A.Ş., TİAK)

20. 7.043

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Cari dönemde uygulanan yöntem ( ağırlıklı ortalama yöntemi )

Stok değerleme yöntemi                              

Bilanço Dipnotları (Devam)

Önceki dönemde uygulanan yöntem varsa,cari dönemdeki yöntem 

 meydana getirdiği artış (+) veya azalış ( -) tutarı

Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti

Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti

Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki 

payları

Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin 

bilgi

Cari dönemde ortaya çıkan enflasyon artışları

.-Varlık maliyetlerinde ( + )

.-Birikmiş Amortismanlarda ( - )

Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar 

ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve 

dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde 

açıklanır.)

Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir 

ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar,

2017 Yılı Bilançosunun onaylanarak kesinleştiği tarih : 28 / 03 / 2018   tarih ve 

2018 / 88  sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 

tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri,

Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar

Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin 

ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul 

kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklar

İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı 

nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları

Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul 

kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle 

tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, 

ciro gibi yükümlülüklerin tutarı
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(Ek: 1.2.a)

Fark

TL

A-Brüt satışlar 2.040.994.257,02 2.473.639.360,81 432.645.103,79 

   1-Yurt içi satışlar 274.324.868,86 259.086.196,83 (15.238.672,03)

   2-Yurt dışı satışlar 11.096.174,27 51.406.960,10

   3-Diğer gelirler 1.755.573.213,89 2.163.146.203,88 407.572.989,99 

B-Satış indirimleri (-) 7.853.676,71 39.015.780,31 31.162.103,60 

   1-Satıştan iadeler (-) 3.938.355,64 36.358.170,65 32.419.815,01 

   2-Satış iskontoları (-) 3.915.321,07 2.657.609,66 (1.257.711,41)

   3-Diğer indirimler (-)

C-Net satışlar 2.033.140.580,31 2.434.623.580,50 401.483.000,19 

D-Satışların maliyeti(-) 1.174.866.733,67 1.292.546.162,51 117.679.428,84 

   1-Satılan mamuller maliyeti (-) 232.303,79 156.264,12

   2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 1.164.372,16 196.557,00

   3-Satılan hizmet maliyeti (-) 1.173.470.057,72 1.292.193.341,39 118.723.283,67 

   4-Diğer satışların maliyeti (-)

 Brüt satış kârı veya zararı 858.273.846,64 1.142.077.417,99 283.803.571,35 

E-Faaliyet giderleri (-) 661.741.451,75 706.869.143,84 45.127.692,09 

   1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 1.971.193,01 592.893,05

   2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 7.527.081,05 7.035.915,67

   3-Genel yönetim giderleri (-) 652.243.177,69 699.240.335,12 46.997.157,43 

 Faaliyet kârı veya zararı 196.532.394,89 435.208.274,15 238.675.879,26 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 46.293.515,39 95.092.181,33 48.798.665,94 

   1-İştiraklerden temettü gelirleri

   2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri

   3-Faiz gelirleri 15.626.482,61 45.836.520,63 30.210.038,02 

   4-Komisyon gelirleri 59,10

   5-Konusu kalmayan karşılıklar 756,45 6.636.584,21 6.635.827,76 

   6-Menkul kıymet satış kârları 387,48

   7-Kambiyo kârları 4.133.795,25 9.378.707,00 5.244.911,75 

   8-Reeskont faiz gelirleri

   9-Enflasyon düzeltmesi kârları

 10-Diğer olağan gelir ve kârlar 26.532.034,50 33.240.369,49 6.708.334,99 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gid. ve zararlar (-) 36.893.804,51 50.048.831,85 13.155.027,34 

   1-Komisyon giderleri (-) 16.465.174,54 25.568.472,60 9.103.298,06 

   2-Karşılık giderleri (-) 3.061.662,51 3.702.577,13 640.914,62 

   3-Menkul kıymet satış zararları (-)

   4-Kambiyo zararları (-) 11.596.827,24 9.534.630,96 (2.062.196,28)

   5-Reeskont faiz giderleri 

   6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)

   7-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 5.770.140,22 11.243.151,16 5.473.010,94 

H-Finansman giderleri (-)

   1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)

   2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)

 Olağan kâr veya zarar 205.932.105,77 480.251.623,63 274.319.517,86 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 66.565.275,69 131.507.353,82 64.942.078,13 

   1-Önceki dönem gelir ve kârları 43.559.556,47 108.437.678,15 64.878.121,68 

   2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 23.005.719,22 23.069.675,67 63.956,45 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 20.275.651,88 46.448.575,20 26.172.923,32 

   1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)

   2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 16.378.121,14 43.307.659,34 26.929.538,20 

   3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 3.897.530,74 3.140.915,86 (756.614,88)

 Dönem kârı veya zararı (-) 252.221.729,58 565.310.402,25 313.088.672,67 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş. (-)

 Dönem net kârı veya zararı (-) 252.221.729,58 565.310.402,25 313.088.672,67 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 2017 Yılı Gelir Tablosu

Gelir ve giderler
2016 2017

TL TL
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(Ek: 1.2.b)

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 58.470.648,16

a) Amortisman giderleri 58.470.648,16

b) İtfa ve tükenme payları

2. Dönemin Karşılık Giderleri 3.702.577,13

3. Dönemin Tüm Finansman Giderleri (kambiyo) 9.534.630,96

a) Doğrudan gider yazılanlar( kambiyo zararları) 9.534.630,96

4.

Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, 

bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki 

payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

5.

Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle 

yapılan satışlar. (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca, 

gösterilecektir.)

6.

Ana kuruluş, ana ortaklık, müssese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan 

ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları 

% 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.           

7.

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, 

genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan 

ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı

830.980,97

8.

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan 

değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış 

( + ) veya azalış ( - )

9.

Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve 

yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giriş ilk çıkar, hareketli 

ortalama maliyet gibi.) Ağırlıklı Ortalama maliyet sistemi

10.
Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının 

gerekçeleri                                                          

11.

Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, 

döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı 

toplamlarının brüt satışların % 20' sini aşması halinde bu madde ve 

hizmetlere ilişkin tutarları

2.163.146.203,88

       Bondrol Hasılatı                           % 54,55 1.472.968.761,92

       Elektrik Hasılatı payı                    % 25,56 690.177.441,96

12.
Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve 

zararların tutarları
65.130.018,81

Önceki Dön. Gelirler (Bandrol+Elektrik payı+program satışı + faiz+ 

cezalar)
108.437.678,15

Önceki Dönem Giderler(Pers+ Prog.gid+Emekli Sandığı Pers Kıdem 

Tazmınatı)
(43.307.659)

13.
Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, 

hisse başına kâr ve kâr payı oranları

2017 Yılı Gelir Tablosu Dip Notları

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
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(Ek: 1.3) 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Nakit hareketleri  
2017 

TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 463.149.268,90  

B- Dönem içi nakit girişleri 2.793.004.659,65  

    1.Satışlardan elde edilen nakit  2.414.502.782,77  

      a) Net satışlar 2.434.623.580,50  

           Yurt içi satışlar 259.086.196,83  

           Yurt dışı satışlar 51.406.960,10  

           Kamusal katkı gelirleri (bandrol+enerji) 2.163.146.203,88  

           Diğer gelirler   

           Satış indirimleri (-) (39.015.780,31) 

           Satış iskontoları (-) (2.657.609,66) 

           Satış iadeleri (-) (36.358.170,65) 

      b)Ticari alacaklardaki azalışlar (+) 877.161,76  

           a. Diğer ticari alacaklar 877.161,76  

      c )Ticari alacaklardaki artışlar (-) (20.963.414,79) 

           a.Alıcılar (20.913.620,46) 

           b.Verilen depozito ve teminatlar (49.794,33) 

           c.Diğer ticari alacaklar   

      d)Alınan sipariş avanslarındaki azalışlar (-) (34.544,70) 

      e)Alınan sipariş avanslarındaki artışlar   

   2. Diğer faal. olağan gelir ve kârlardan dolayı sağlanan nakit 95.092.181,33  

        Faiz gelirleri 45.836.520,63  

        Komisyon gelirleri   

        Konusu kalmayan karşılıklar 6.636.584,21  

        Menkul kıymet satış karları   

        Kambiyo karları 9.378.707,00  

        Diğer olağan gelir ve karlar 33.240.369,49  

   3. Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 131.507.353,82  

        Önceki dönem gelir ve karları 108.437.678,15  

        Diğer olağandışı gelir ve karlar 23.069.675,67  

   4. Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağ. nakit  

        (alımlarla ilgili olmayan) 
140.892.386,15  

         a)Menkul kıymet ihraçlarından   

         b)Alınan krediler   

         c)Diğer artışlar 140.892.386,15  

   5. Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağ. nakit 2.198,67  

        a)Menkul kıymet ihraçlarından   

        b)Alınan krediler   

        c)Diğer artışlar 2.198,67  

   6. Sermaye artışından sağlanan nakit   

   7. Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   

   8. Diğer nakit girişleri 11.007.756,91  
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Nakit Akış Tablosu (Devamı) 

C. Dönem içi nakit çıkışları 2.469.369.194,33  

    1. Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 1.236.679.827,10  

         a)Satışların maliyeti 1.292.546.162,51  

         b)Stoklardaki artışlar 2.013.907,50  

         c)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar   

         d)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar(-) (57.880.242,91) 

          e)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler(-)   

          f)Stoklardaki azalışlar (-)   

     2. Faaliyet giderlerine ilişkin çıkışlar 648.398.495,90  

          a)Arge giderleri 592.893,05  

          b)Pazarlama satış dağıtım giderleri  7.035.915,67  

          c)Genel yönetim giderleri 699.240.335,12  

          d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) (58.470.647,94) 

     3. Diğer faal. olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 49.203.240,75  

          a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 50.048.831,85  

          b)Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) (845.591,10) 

     4. Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları   

     5. Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışları 46.424.882,26  

          a)Olağandışı gider ve zararlar 46.448.575,20  

          b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğ. gider ve 

              zararlar (-) 
(23.692,94) 

              -Kıdem tazminatı karşılık giderleri(-)   

              -Duran varlık satış zararları (23.692,94) 

     6. Duran varlık ve yatırımlarına ilişkin nakit çıkışlar 396.398.708,41  

         a)Bağlı menkul kıymetlerdeki artışlar 150.000.000,00  

         b)Maddi duran varlıklar 63.608.772,19  

         c)Maddi olmayan duran varlıklar 5.914.462,84  

         d)Gelecek yıllara ait giderler (9.072.659,88) 

         e)Diğer duran varlıklardaki artışlar 185.948.133,26  

     7. Kısa vadeli yabancı kay. ödemeleri (alımlarla ilgili olmayan) 0,00  

        a)Menkul kıymetler ana para ödemeleri   

        b)Alınan krediler ana para ödemeleri   

        c)Diğer ödemeler   

     8. Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri 0,00  

         a)Menkul kıymetler ana para ödemeleri   

         b)Alınan krediler ana para ödemeleri   

         c)Diğer ödemeler   

      9. Ödenen vergi ve benzeri yükümlülükler 3.942.711,44  

      10. Ödenen temettüler   

      11. Diğer nakit çıkışları 88.321.328,47  

D. Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 786.784.734,22  

E. Nakit artış veya azalış (B-C) veya (D-A) 323.635.465,32  
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(Ek: 1.4) 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu  

2017 Yılı Öz Kaynaklar Değişim Tablosu 

  2016 2017 Fark (+,- ) 
Artış  

oranı 

Hesabın adı TL TL TL % 

Ödenmiş sermaye 182.000.000,00 182.000.000,00   

 
Sermaye  182.000.000,00 182.000.000,00   

 
Ödenmemiş sermaye (-)       

 
        

 
Sermaye yedekleri       

 
Diğer sermaye yedekleri       

 
        

 
Kâr yedekleri 1.727.682.491,92 1.979.904.221,50 252.221.729,58 14,60 

Yasal yedekler  59.406.194,03 59.406.194,03   

 
Statü yedekleri 1.648.598.694,38 1.900.820.423,96 252.221.729,58 15,30 

Olağan üstü yedekler 19.677.603,51 19.677.603,51   

 
        

 
Geçmiş yıllar kârları       

 
Geçmiş yıllar kârları       

 
        

 
Geçmiş yıllar zararları (-)       

 
Geçmiş yıllar zararları (-)       

 
        

 
Dönem net kârı     252.221.729,58 565.310.402,25 313.088.672,67 124,13 

Dönem net zararı (-)     

 
        

 
Öz kaynaklar toplamı 2.161.904.221,50 2.727.214.623,75 565.310.402,25 26,15 
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(Ek: 2.1) 

 

Teşkilat Şeması 
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 (Ek: 2.2) 

Kâr dağıtım tablosu  

Dönem kârının dağıtımı 
2017 yılı 

TL 

A-Dönem kârının dağıtımı   

   1-Dönem kârı 565.310.402,25 

   2-Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-):   

             -Kurumlar vergisi  

             -Gelir vergisi kesintisi   

             -Diğer vergi ve yasal yükümlülükler   

                    Net dönem kârı 565.310.402,25 

   3-Geçmiş dönemler zararı (-)   

   4-I.Tertip yasal yedek akçe (-)  

   5-İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-)   

                    Dağıtılabilir net dönem kârı 565.310.402,25 

   6-Ortaklara birinci temettü (-):   

              -Adi hisse senedi sahiplerine   

              -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine   

   7-Personele temettü (-)   

   8-Yönetim kuruluna temettü (-)   

   9-Ortaklara ikinci temettü (-):   

                -Adi hisse senedi sahiplerine   

                -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine   

  10-İkinci tertip yedek akçe (-)  

  11-Statü yedekleri (-)   

  12-Olağan üstü yedekler (dağıtılmamış kârlar)   

  13-Diğer yedekler   

  14-Özel fonlar   

B-Yedeklerden dağıtım:   

    1-Dağıtılan yedekler   

    2-II.Tertip yasal yedekler (-)   

    3-Ortaklara pay (-) :   

                 -Adi hisse senedi sahiplerine  

                 -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine   

    4-Personele pay (-)   

    5-Yönetim kuruluna pay (-)   

C-Hisse başına kâr:   

    1-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)   

    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)   

D-Hisse başına temettü:   

    1-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)   

    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)   

 

Not: Yasal yedek akçe ve olağanüstü yedek ayırma limiti dolduğundan, 2954 sayılı Kanun 

gereğince ödenecek vergi, fon ve aidatlar düşüldükten sonra kalan kâr özel yedek akçe 

hesabına aktarılmaktadır. 

 


